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JEUGD TRAINT IN VOLLE BEZETTING 
 

De opkomst bij de jeugdtrainingen is prima dit seizoen, zowel op maandag, dinsdag 
als vrijdag. Ook inhoudelijk wordt er goed en hard getraind en dat gaat zijn vruchten 
zeker afwerpen. We zoeken nog wat sparring (bijvoorbeeld per toerbeurt door 
senioren op dinsdag van 19.30-20.00) maar die finetuning volgt vanzelf.  

            

 
 

 
 



 

DAMES 1 BLIJFT WINNEN IN EREDIVISIE  

Op de website kunt u de liveblog nog eens teruglezen: 
 

https://www.ttvheerlen.nl/liveblog-dames-eredivisie-lybrae-heerlen-1-fysio-
scheepje-skf-1/  
 

Lybrae Heerlen staat virtueel bovenaan in de eredivisie en is zeker van een plaats om de Final 
Four (finale NTTB Beker) op 9 december in Den Bosch. 
 

Stand per 6-11-2018: 
Dozy Den Helder/Noor 1      6 - 25       AnytimeFitness/Westa 1    6 - 16 
Lybrae Heerlen 1         5 – 24  Scylla 1                    6 - 15 
TTV  VTV (N) 1                   6 – 22  Avanti 1                     6 -  8 
FysioScheepje/SKF 1         6 – 21  Vriendenschaar 1            5 -  7 
 

   Tatiana Garnova: “gouden aanwinst”?! 
 

Het vervolg 
In 2019 gaan in het voorjaar de wedstrijden gewoon verder (speelronde 8 t/m 14) en blijven de 
behaalde punten in ronde 1 t/m 7 staan.  De nummers 1 t/m 4 gaan naar de play-offs (halve 
finale best-of-three) en de finale van de play-offs is één wedstrijd op neutraal terrein in mei (in 
Hilversum) 
 

Resterende programma TTV Lybrae Heerlen 
10/11   14.00 Vriendenschaar Gouda uit 
25/11   14.00 Scylla Leiden uit 

https://www.ttvheerlen.nl/liveblog-dames-eredivisie-lybrae-heerlen-1-fysio-scheepje-skf-1/
https://www.ttvheerlen.nl/liveblog-dames-eredivisie-lybrae-heerlen-1-fysio-scheepje-skf-1/


 

UITSLAGEN EN KORT VERSLAG WEDSTRIJDEN 2 NOVEMBER 
 

Zaterdag werden diverse wedstrijden bij de senioren en jeugd gespeeld die we voor u live 
volgden op de website. Een verkort overzicht: 
Kluis 3 – TTV Lybrae Heerlen J3        3-2 
Mila en Sander speelden beide één enkel en het dubbel. Mila won beide keren, Sander alleen 
het dubbel. Rems enkelde twee keer maar kon ondanks de coaching van Jordy geen wedstrijd 
winnen. 
Kluis 5 – TTV Lybrae Heerlen H4      8-2 
Jordy en Kevin K.  pakten een partij, Daniel was ongelukkig en bleef zonder score. 
Ready 2 – TTV Lybrae Heerlen H6     7-3 
Anniek en Lindsay zijn de vaste speelsters, waarbij Anniek haar klasse toonde en ongeslagen 
bleef in het enkelspel. Lindsay en Lisa (was vrij met Jongens 2 en kan daarom gelukkig invallen 
op Heren 6) bleven zonder zege. Luca, Carlijn en Sterre waren verhinderd zijn want moeten op 
zaterdag overdag meestal werken voor/op hun bijbaantje… 
Landgraaf 3 – TTV Lybrae  H1            5-5 
Gerard en Adriaan verliezen hun eerste partij, Laura verloor ook de derde partij, maar won met 
Adriaan wel het dubbel. Adriaan pakt daarna door en wint eerste enkel van de dag voor Heren 
1. Uiteindelijk wordt het 5-5 met twee zeges voor Adriaan en Laura in enkelspel en samen 
pakken ze ook het dubbel. Heren 1 blijft een kans op handhaving houden, zeker nu men de nr. 
1 en 2 heeft gehad in deze competitie. 
 

Thuiswedstrijden: 
 

TTV Lybrae Heerlen H2 – Sittard 4    6-4 
Rick was de kopman met drie zeges in enkelspel én hij won nota bene met Arjan het dubbel. 
Diezelfde Arjan won twee partijen en verloor in vijf games nipt van Sittards kopman John 
Jongen. Carsten knokte en beukte maar kon geen partij winnen (verloor laatste partij van de 
dag ook weer in vijf games) in een voor hem andere competitie dan gedacht (op meerdere 
fronten). 
TTV Lybrae Heerlen H3 – Venlo 2     4-6 
Heren 3 komt opnieuw laat op gang na 1-5 achterstand. Marc Verlinden redt deels de 
meubelen met twee zeges, Matthew (zie foto) en Bianca pakken één partij. te weinig om de 
enige concurrent voor degradatie die nog in zicht was, te bedreigen. 
29119 TTV Lybrae Heerlen H5 – SETA 2      3-7 
Frank en Eric bleven zonder zege tegen het verrassend sterke SETA. Frank boekte wel een 
succesje in het dubbel met Marc Kusters maar die was dan ook sowieso op dreef en won ook 
nog twee enkelpartijen. Na afloop was de pers dan ook van de partij maar had Marc het over 
de wedstrijd van vanmiddag. Nooit zelf op de voorgrond, wat is het een topper toch… 
 

https://www.facebook.com/rene.daniels.338/videos/10156685646355890/    

https://www.facebook.com/rene.daniels.338/videos/10156685646355890/


 

VRIJWILLIGERS VAN DE WEEK 
 

      
 

Coen, Ron, Marcel en Pascal 
 

Zij staan op de foto in ieder geval, wellicht hebben meer mensen op de maandagavond 
meegeholpen bij het lastige klusje dat opbouwen/in elkaar zetten van nieuwe tafels heeft. 
Heren: TOP, in “A Gene Bek” op 22/23 november zal jullie werk tentoongesteld worden! 
 

WINTERSJAALS NOG STEEDS TE KOOP 
 

Zie de voor- en achterkant hierna. Te koop voor € 7,50 per stuk, te bestellen per email bij/via 
rjmdaniels@yahoo.com. En het wordt een strenge winter!! 
 

 
 

 
 

TTV HEKSENBERG 45 JAAR 
 

Het is in 2018 exact 45 jaar geleden dat de tafeltennisvereniging werd opgericht. Het bestuur 
heeft echter besloten om niet teveel aandacht aan dit kleine jubileum te leggen en de focus te 
richten in dit kader op het 50-jarig bestaansfeest in 2023. 
 

In de komende WHR’s blikken we wel terug op diverse zaken. Wie is al 45 jaar lid en oprichters 
van de vereniging? Waar komt de naam Witch Hill vandaan? Waar speelden we overal in 
Europa? Dat soort leuke weetjes komen aan bod in de maanden november en december. 

mailto:rjmdaniels@yahoo.com


 

KAARTVERKOOP EUROPACUP 
 

In de komende weken ontvangen alle leden een vrijkaartje (ter waarde van € 5,- voor jeugd en 
€ 7,50 voor volwassenen) op de trainingen. 
 

Wilt u extra kaarten kopen dan kunt u deze verkrijgen op drie voorverkoopadressen (vanaf 
dinsdag 6 november): 
 

•Kantine TTV Lybrae Heerlen op dinsdagen 20.00-22.00 en zaterdagen 16.00-22.00 
•Kantine “A Gene Bek”, Tacitiusstraat 130, Heerlen 
•SUNCARE Heerlen, Akerstraat 62, Heerlen 
 

Er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar, boven deze capaciteit is de zaal uitverkocht! 
 

          EC in Heerlen met dank aan:   Poster EC: 

 
 

Op dit moment lijkt de wedstrijd goed bezocht te worden, veel hangt ook af van het 
resultaat in Istanbul uiteraard. Die wedstrijd is op 17 november om 19.30. 



 

TOERNOOIEN 
 

Limburgse Jeugd Masters 
LJM-1 op zondag 18 november 2018 in Venray; 
LJM-2 op zondag 10 februari 2019 in Maasbracht; 
LJM-3 op zondag 10 maart 2019 in Heerlen; 
LJM-4 op zondag 7 april 2019 in Valkenburg; 
LJM-finale op zondag 19 mei 2019 in Swalmen 
 

Deelname: Lisa Bosch, Jarno Wiers, Tim van Wijk, Luuk Erens en Yannick Kemp. 
Ranglijsttoernooi Tilburg 
Zaterdag 10 november strijden Jarno en Tim voor punten voor een eventuele B-licentie. 
Nationale Jeugd Meerkampen 1/4e finale in Almere 
Lisa is al gekwalificeerd en heeft daardoor mede ook al haar B-licentie. Tim van Wijk is eerste 
reserve vanuit Limburg bij de jongens pupillen en moet afwachten of hij op 2 december in 
actie kan/mag komen. 
Jeugd Challenge 
Interessant toernooi voor beginnende competitiespelers en gevorderde beginners. Zij 
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het eerste toernooi van deze Challenge in Zuid-
Limburg. We hebben Noord-Limburg even laten passeren. 
Kids Actief 
Interessant toernooi voor gevorderde beginners. Zij krijgen uitnodiging om deel te nemen 
aan dit event tijdens LJM-3 in Heerlen (in sporthal “A Gene Bek”). 
Limburgse Kampoenschappen 
In januari 2019 in Panningen: nadere info voor jeugd én senioren volgt. 
 

CULINAIRE AVOND WEER GROOT SUCCES 
 

Na een paar korte en effectieve vergaderingen was de Activiteitencommisie er helemaal uit: 
de culinaire avond kon op 26 oktober van start gaan. De kok was geregeld, de uitnodigingen 
gingen de deur uit en de benodigde spullen werden gestolen,  geleend, gehuurd en gekocht. 
 

    
 



 

Er werden zelfs hele mooie shirts ingevlogen voor de leden van de AC (behalve voor Marc 
Kusters die undercover lid is van de AC). Hierbij willen we Marc dan ook weer hartelijk 
bedanken voor zijn hulp, zijn inzet en het ter beschikking stellen van zijn tent. 
 

     
 

En zoals het wel vaker gaat wanneer alles veel te soepel en makkelijk verloopt, kregen we de 
maandag voorafgaande aan deze activiteit toch nog een uitdaging: Youri kon op vrijdag helaas 
( maar om zeer begrijpelijke reden)  niet voor ons komen koken. Dus dat was even flink balen 
en brainstormen. Deze dingen gaan moeilijk samen dus met balen zijn we maar heel snel 
gestopt. 
 

 
 

En daar was de oplossing. Jeroen Hendriks van Chapeau Catering maar eens aan de jas trekken. 
Nadat deze van mijn vraag bekomen was zei hij gelukkig volmondig ja, dit gaan we regelen! 
Dus om met de gevleugelde woorden van Theo Hendriks te spreken: JETS GEHT’S LOOS. 
 

De tenten werden opgezet, de lampjes opgehangen en de tafels gedekt. Jeroen begon met zijn  
geweldige crew de zaal om te bouwen tot een professionele keuken met voldoende werkplek  



 

om zijn creativiteit de vrije loop te laten. Er stond zelfs een koelwagen buiten te draaien. 
Toen de AC leden nog trots stonden te kijken hoe ze onze zaal hadden omgebouwd tot een top 
restaurant kwamen de eerste gasten al binnen. Gelukkig waren ook zij onder de indruk van 
deze metamorfose. 
 

En niet alleen de gasten kwamen binnen maar ook Luuk Erens in zijn korte broek en zijn batje 
in de aanslag. Na even heel verontwaardig te hebben staan kijken kwam Luuk er achter dat er 
geen training was. 
Anouk heeft haar taak als verloofde van Stenar al heel serieus opgepakt en zorgde er bijna 
moederlijk voor dat hij vooral alleen maar op zijn bord kreeg, wat hij volgens Anouk lekker 
vond. 
Rick heeft een fobie voor “Rosenkohl” en was er op gebrand om die vooral niet in de buurt van 
zijn bord te krijgen.  Van het toetje kon Rick echter niet genoeg krijgen. Hierbij waren zijn 
tafelgenoten er nu echter op gebrand om dit vooral niet in de buurt van zijn bord te krijgen. 
Er was keus tussen vlees of vis. Behalve voor Rob, de vriend van Nicolle; deze ging voor beide 
opties. En hulde dat dit allemaal in dat slanke lichaam paste. 
Erik en José dachten dat ze voldoende hadden ingekocht. Maar met een aantal dames kon 
gewoon geen rekening gehouden worden, waardoor de rode wijn vlak voor het einde van de 
avond niet meer voorradig was.  Nu wij deze ervaring hebben opgedaan, gaan wij bij de 
gemeente een eigen glasbak aanvragen. 
Ook was er een speciale VIP tafel waar een aantal oude coryfeeën binnen ons cluppie konden 
plaatsnemen. Ik heb er even bij mogen zitten en ben er achter gekomen dat zij nog heel jong 
van geest zijn.  
 

Helaas brak de tijd aan om alles weer om te toveren tot tafeltennishal. Er moest namelijk 
zaterdag weer op het sportieve vlak gepresteerd worden. 
Dit verliep zeer soepel en hierbij wil ik toch weer de gasten bedanken die spontaan de handen 
uit de mouwen staken en ons hielpen waardoor we volgens mij binnen een uur alles weer 
terug in de dozen hadden. Als laatste zou ik nu iedereen moeten bedanken. 
 

BEDANK IEDEREEN. 
Pascal van Graven 
Een trots lid van ons cluppie. 
 

SPELER VAN DE WEEK 
 

Marc Kusters 
 

Marc zou wel eens de “dark horse” van Heren 5 kunnen worden in de strijd tegen handhaving. 
Zaterdag verloor Heren 5 ietwat verrassend van SETA 2 (3-7) en het lijkt nu op een tweestrijd 
met Armada aan te komen in de derde klasse. Marc pakte in ieder geval twee punten en het 
dubbel en lijkt zeker van een basisplaats tegen datzelfde Armada. 



 

 

BIJEENKOMST “BEGELEIDEN VAN TAFELTENNIS” 

 
Beste ouders van onze jeugdleden, 
Tafeltennis is een sport die voor iedereen is weggelegd. 
Van 5 tot 105, iedereen kan meedoen. Een belangrijk 
element van de sport is natuurlijk een wedstrijd, of het 
nu om de competitie gaat of om een toernooi. 
Om alle kinderen plezier te laten beleven aan de 
wedstrijden, biedt TTV Heerlen u de kans om een 
kennismakingscursus “begeleiden van tafeltennissers” te 
volgen. 
Een begeleider is iemand die de kinderen stimuleert en 
begeleidt in het plezier hebben in hun sport. Voor 
beginnende competitiespelers gaat het niet om het 
resultaat, maar om het gevoel van het kind tijdens en na 
de wedstrijd. U hoeft dus geen tafeltenniscoach te 
worden! 
 
In een bijeenkomst van 1,5 uur besteden we aandacht aan een aantal praktische 
zaken, zoals de spelregels, telling en het invullen van een wedstrijdformulier, maar 
kijken we ook naar het begeleiden tijdens een wedstrijd. Het omgaan met 
teleurstellingen, het sportief blijven in moeilijke situaties en een aantal tactische 
aanwijzingen zijn onderdelen van de avond.  
De cursus wordt gegeven door Rachel Gerarts, eredivisie- 

en Ettu-cup speelster van 
onze club en Marc Kusters, 
die lang coach is geweest 
van jeugdteams tot op het 
nationale niveau. 
 
 

U kunt zich inschrijven door deze mail te beantwoorden: stuur een berichtje met 
daarin de naam van uw kind, en met hoeveel personen we rekening kunnen houden 
naar marc@kustersthuis.nl 
 

Tot vrijdag 9 november! 
 

Waar? 
Tafeltenniscentrum Witch 
Hill Residence, 
Kamperheideweg 4, Heerlen 
Wanneer? 
Vrijdag 9 november, van 
18.30 tot ongeveer 20.00 
uur. 
De training van de kinderen 
gaat gewoon door, zodat zij 
mee kunnen komen. 
Wij zorgen voor een kopje 
koffie. 
 

mailto:marc@kustersthuis.nl


 

DE OPINIE VAN DAAN 
 

De magie van Europacup….. 
 

 
 

Deze maand is het exact 20 jaar geleden dat Dames 1 promoveerde naar de eredivisie. Uit in 
Tilburg werd gewonnen van TTV Irene (met toen nog coach Paul van de Laar en o.a. Loes 
Vrouenraets, Iliana Dimitrova en Masako Nagashima als speelsters). Sindsdien “spelen we” 
onafgebroken in die eredivisie, alleen Den Helder speelt nog langer op het hoogste niveau. 
 

Ooit, op een Algemene Ledenvergadering van de NTTB Limburg in 1993, riep ik overmoedig “dat 
wij de eerste Limburgse vereniging OOIT zouden zijn die een Europacup ging winnen”. Ter 
verduidelijking: ons clubje was toen nog niet gefuseerd en was te vergelijken met een vierde- of 
vijfde-klasser in het voetbal. Maar een grote bek had ik toen al… 
 

Maar zie: in 2007 haalden we de Champions League finale (foto boven) en in 2008 en 2010 
wonnen we die CL gevolgd door winst in de ETTU-cup (de “Europaleague”) in 2011. En 
inderdaad: nog steeds is ons eerste damesteam is het enige sportteam in Limburg (of het nou 
voetbal, biljarten, handbal of volleybal is) dat ooit een Europacup wist te winnen. Swift 
Roermond (handbal) haalde ooit een finale, RODA JC een kwartfinale maar meer was er niet. 
 Het gaat echter niet om winnen van de Europacup alleen…. De foto boven was dus van een 
verloren finale in 2007 tegen Castelgoffredo uit Italië maar wel mijn mooiste herinnering met 
alles erop en eraan… Duizend toeschouwers, TV, spektakel, top-organisatie en veel meer…  
 

Thuiswedstrijden vraten energie, uitwedstrijden waren relaxter… Dit seizoen speelden we in 
Denemarken en Tsjechië in ronde 1 en 2. Laat dat nu exact twee landen zijn die ik in de jaren 
1999-2012 niet bezocht (ondanks 22 landen die we wel aandeden in ons Europees avontuur). 
Door ziekte kon ik er niet bij zijn….  
Maar we hebben de derde ronde bereikt met een uit- en thuiswedstrijd… ik kan toch wat doen 
en erbij zijn… excuses alvast aan de rest van het bestuur voor mijn overdadig enthousiasme en 
soms wat eigengereid en solo gedrag! Ik ga vanaf nu mijn leven beteren  



 

ALV OVER 2017-2018: VRIJDAG 27 DECEMBER A.S. 
 

Vrijdag 27-12-2018 a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De agenda zal er 
in ieder geval zo uitzien: 
 

1) Opening voorzitter 
2) Jaarverslag secretaris/TC/AC 
3) Jaarverslag penningmeester 
4) Verslag kascommissie 
5) Verkiezing bestuursleden (*) 
6) Begroting 2018-2019 
7) Rondvraag 

 

(*):  
Sylvia Meers, René Daniels en Pascal van Graven zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar 
 

HOUTEN PLANKENTOERNOOI: VRIJDAG 27 DECEMBER A.S. NA ALV 
 

Vrijdag 27-12-2018 vindt de ALV plaats maar aansluitend, net als vorig jaar het 
“Plankentoernooi”. Informatie volgt in de komende weken. 
 

KOPPELTOERNOOI EN NIEUWJAARSBORREL OP 6 JANUARI 
 

Op zondag 6 januari is er weer het fabuleuze, geweldige, beruchte. oftewel leuke 
koppeltoernooi. Parallel aan dit toernooi is ook het ouder/kind toernooi. Dus ouders, dit is 
jullie kans om te laten zien dat wij het wel allemaal beter weten. Vanaf nu kunnen op 
maandagen tussen 20:00 en 21:30 ouders komen trainen om hun skills te verbeteren. 
Aansluitend aan dit toernooi zal de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. 
 

 
 

Wie gaat dit bevreesde koppel (zie foto boven, beiden met een c) verslaan. Of gaat dit duo 
deze keer met een andere partner het strijdtoneel betreden? Zet 6 januari vast in je agenda. 
De details volgen….. 



 

NIEUWE MATERIALEN NODIG? 
 

Wilt u een nieuw frame? Of nieuwe rubbers? Of beide? Of nog andere materialen? Kijk in de 
catalogussen of vraag advies aan Rick Hermans en/of Rachel Gerarts. Heeft u de bestelling 
rond? Plaats die bestelling dan bij Rick Hermans en hij zal samen met penningmeester Eric 
Hölken voor de afhandeling zorgen (financieel en logistiek). 
 

Wilt u de (nieuwe) rubbers ook nog geknipt en gelijmd hebben op een (nieuw) frame? Dat 
doet Rachel Gerarts voor u tegen een minimale vergoeding van € 2,50. 
 

LOTTO 
 

Week 43   Week 44 
Nummer 31   Nummer 14 
Geen winnaar   Gerdlinde Hermans 
 

Was dit ook jouw geluksnummer? Wat jammer nou dat je (nog) niet meedeed! Meld je maar 
snel aan voor de volgende keer; sandra@vangraven.nl  
 

AANBIEDING-AANBIEDING-AANBIEDING-AANBIEDING-AANBIEDING-AANBIEDING 
Als je de lotto voor 2018 in de maand december of januari in 1 keer betaald, krijg je € 1,– 
korting per nummer. Je betaald dus slechts €25,– i.p.v. €26,– . 
 

We spelen mee met het reservegetal van de Belgische Lotto op zaterdag. De inleg is € 0,50 per 
week, als je wint krijg je € 12,50. Als je een heel jaar vooruit betaald , krijg je €1,– korting (dus 
€25,– per jaar). 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; sandra@vangraven.nl …. 
 

NIEUWS UIT DE ZIEKENBOEG 
 

Geert Gregoire 
Schouderblessure is hardnekkig; fysiotherapeut denkt echter dat Geert deze maand zijn 
rentree kan gaan maken; is dat zo Geert? 
René Daniels 
Is gelukkig hersteld van zware bijwerkingen van vorige kuur maar nu aan de derde begonnen 
en alles lijkt goed te gaan nu. Vrouw Nancy nu 39 weken en drie dagen zwanger, de zoon is op 
komst maar doet het rustig aan…. 
 

MINI-INTERVIEW 
 

Liefhebbers? 
 

mailto:sandra@vangraven.nl
mailto:sandra@vangraven.nl


 

Meld dan iemand aan die u kent of …….. zichzelf aanmelden, dat kan natuurlijk ook…. Via 
rjmdaniels@yahoo.com  
 

GROTE CLUBACTIE: KOMENDE WEEK INLEVEREN !! 
 

De komende week moeten alle jeugdleden het geld voor de grote clubactie inleveren. 

        Sandra zal regelmatig op de trainingen aanwezig zijn. 
Er zijn nog loten te koop, dus als je er nog wilt kopen (en zo de vereniging wilt steunen), 
vraag Sandra of stuur een mail ; sandra@vangraven.nl. 
 

WIST-U-DAT? 

 

 We een laptop (ongelooflijk maar waar) gevonden hebben op de club? 

 

 
 

 De eigenaar zich mag melden bij Arjan Smit of iemand van de bestuursleden? 

 We volgend seizoen (Voorjaar 2019) altijd weer met 4 teams in de avond proberen 
thuis te spelen en de TC hier oplossingen voor gaat zoeken i.s.m. het bestuur? 

 Nieuwe wedstrijdballen in aantocht zijn? 

 Mark Extra donderdag alweer 51 jaar oud wordt, waar blijft de tijd? 

 U op de volgende pagina alle sponsors op een rij ziet? 
 

mailto:rjmdaniels@yahoo.com
mailto:sandra@vangraven.nl


 

SPONSORS VAN DE WEEK: ALLEMAAL OP ÉÉN A4 

      
 

 
 

     

 

       
 

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE STEUN…. 
 



 

VERJAARDAGEN EERSTE HELFT NOVEMBER 
 

Iedereen die we tussen 30 oktober en 5 november niet genoemd hebben wensen we alsnog 
proficiat… BIJVOORBEELD PIERRE HENSGENS (gisteren jarig)…. 
 

Mark Extra  8 november (senioren competitie) 
Hein Delang  9 november (trainer) 
Agnes Habets  16 november (recreanten dependance Welten) 
Frank Nijenhuis 17 november (senioren competitie) 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK 
 

Donderdag 8-11-2018  
Tijd:  Nr.: Wedstrijd:     Opstelling: Opmerking: 
20:00 60137 Hoensbroek 1 - TTV Lybrae Heerlen H7 Rick Dre - 
Zaterdag 10-11-2018  
Tijd:  Nr.: Wedstrijd:     Opstelling: Opmerking: 
09:00 Jeugdranglijsttoernooi Tilburg   Jarno Tim Coach: Sylvia/Jordy 
14:00 Da Ere  Vriendenschaar 1 - TTV Lybrae Heerlen D1 Rianne Rachel Vicky 
16:30 21123 Megacles 2 - TTV Lybrae Heerlen H2  Arjan Carsten Rick 
18:00 30127 TTV Lybrae Heerlen H4 - Koningslust 2 Daniel Jordy Kevin K. 
 32139 TTV Lybrae Heerlen H6 - Armada 3  Lindsay Carlijn  Anniek 
Maandag 12-11-2018  
Tijd:  Nr.: Wedstrijd:     Opstelling: Opmerking: 
20:00 61134 TTV Lybrae Heerlen H8 - Elsloo '72 1  Ed Edwin 
Dinsdag 13-11-2018  
Tijd:  Nr.: Wedstrijd:     Opstelling: Opmerking: 
20:15 60145 TTV Lybrae Heerlen H7 - Matatec 1  Rick Dre -  
Donderdag 15-11-2018  
Tijd:  Nr.: Wedstrijd:     Opstelling: Opmerking: 
20:00 62122 Hoensbroek 4 - TTV Lybrae Heerlen H9 Denis Theo - 
 

WEDSTRIJD VAN DE WEEK 
 

Heren 4 – Koningslust 2 (zaterdag a.s. 18:00) 
 

Heren 4 speelt zaterdag eenmalig om 18:00 thuis omdat Jordy overdag in Tilburg coacht op 
Jeugdranglijsttoernooi. Tegen Koningslust 2 (de hekkensluiter) kan definitieve handhaving 
worden gerealiseerd in de derde klasse en dan hebben Daniel, Jordy en Kevin Koudijs hun 
doel weer bereikt voor dit najaar! 
 

Zie ook wedstrijden DDW, volgende week alle DDW-teams aan de bak! 



 

KANTINEDIENSTEN/CORVEE 
 

Kantinedienst: 
17.00-21.30 Ingrid Kusters 
Corvee: 
Heren 4 en 6 
  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR EUROPACUP 
 

Zie hierna een overzicht dat ook al is verstuurd aan de leden per email en ook is 
geactualiseerd op basis van reacties op die email. Maar we zoeken nog kandidaten! 
 

Donderdag 22/11, 12:00-13:00 Marcel (indien vrij op werk) én ?? Nog een 
Inladen materialen in vrachtauto op club, daarna door naar “A Gene Bek” en materialen 
uitladen 
 

Donderdag 22/11, 10:00-21:00 Adriaan 
Ophalen Fenerbahce op vliegveld Köln, transfer hotel en in namiddag/avond transfer zaal 
(training) 
 

Donderdag 22/11, 21:30-23:00 14 personen Nog drie tot zes 
Fred, Marc K., Jolanda Sevenig, Ronald Bosch, Bianca, Marcel G., Marcel S. (ov), Pascal, 
Roy (ov), Carsten, Coen 
Opbouw zaal (Taraflex, tribunes en vloerbedekking/stoelen/tafels) 
 

Vrijdag 23/11, 11:00-13:00  Marcel/Adriaan/Pascal 
Vervoer Fenerbahce naar “A Gene Bek” (AGB) en terug naar hotel 
 

Vrijdag 23/11, 15:00-16:15  4 personen Nog vier 
Hulp met opbouw zaal GV Coriovallum in zaal B/Lesje geven aan kids BSO in zaal C; 
opruimen zaal B 
 

Vrijdag 23/11, 17:30-18:30  4 personen 
Bianca, Marcel, Gunter, Theo 
Opvang scheidsrechters en DJ (incl. spullen DJ), verder inrichten zaal 
 

Vrijdag 23/11, 18:00-23:00  Marcel/Adriaan/Pascal /Roy van Oppen 
Vervoer Fenerbahce naar “A Gene Bek” (AGB) en terug naar hotel 
 

Vrijdag 23/11, 18:30-19:45  3 personen  
Theo, Bianca, Gunter 
Kassa en ontvangst/begeleiding VIP’s (wijzen plaats, uitdelen water, etc.) 
 

Vrijdag 23/11, 19:00-19:30  2 personen Nog onder voorbehoud 



 

Jordy (ov), Carlijn (ov) 
Opvang dansgroep en kinderen die meelopen met team(s)  
 

Vrijdag 23/11, 19:00-21:30  2 personen Nog twee 
ZAALWACHT (portier bij deur, tribune boven, zorgen voor orde, diverse acties ad hoc) 
 

Vrijdag 23/11, 19:00-21:30  Carsten en jeugdspelers (livescore intikken) 
Internet, live-score, overige digitale zaken 
 

Vrijdag 23/11, 21:30-21:45  4 personen (vanuit de 14 hierna) 
Opruimen spullen DJ en verhuizen naar kantine AGB 
  
Vrijdag 23/11, 21:30-22:30  14 personen Nog vijf 
Fred, Marc K., Jolanda Sevenig, Ronald Bosch, Bianca, Marcel G., Pascal, Carsten, Roy 
Opruimen zaal 
 

Vrijdag 23/11, 21:30-23:00  5 personen 
Gunter, Rob M., DRANK: Laura/Sterre/Carlijn (o.v.) 
Ontvangst VIP’s in VIP-ruimte, verzorgen van drank i.c.m. kantine AGB, diverse overige 
acties 
 

Zaterdag 24/11, 10:00-12:00  Marcel/Adriaan/Pascal 
Wegbrengen Fenerbahce naar vliegveld Köln  
 

Maandag 26/11, 12:00-13:00  2 personen Nog twee  
Inladen materialen in vrachtauto op AGB, daarna door naar clubgebouw en materialen 
uitladen 
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