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WITCH HILL REPORT, JAARGANG 30 

NR. 1 JANUARI 2019  

WHR 2.0 
 

Dit is de WHR 2.0 onder nieuwe redactie. Door het wegvallen van René Daniels zal het 

een zware, zo niet onmogelijke, opdracht worden om de WHR 1.0 te evenaren. 

Door het bestuur ben ik, Fred Smit, benadert om deze uitdaging aan te nemen. 

Dit is het eerste resultaat waar zoveel mogelijk is aangesloten op de oude opzet. 

 

Toch zijn er veranderingen; 

 De frequentie wordt éénmaal per maand 

 Belangrijke informatie komt tussentijds middels een extra WHR 

 Wedstrijdinformatie en kantinediensten komen apart (zie hierna) 

 

Van het bestuur 
 

 

 ALV over 2017-2018 verschoven naar dinsdag 12 februari  
Dinsdag 12-2  a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvang is om 

19:00 uur. De agenda ziet als volgt uit:  

1. Opening voorzitter 

2. Jaarverslag /TC/AC 

3. Jaarverslag penningmeester 

4. Verslag kascommissie 

5. Verkiezing bestuursleden (*) 

6. Statutenwijziging  (**) 

7. Begroting 2018-2019 

8. Rondvraag 

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

(**): De door de notaris gemaakte conceptakte is voor belangstellenden op te vragen bij 

het bestuur. 

https://www.lybrae.nl/
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 Initiatieven ter nagedachtenis aan René 
Aansluitend aan de ALV willen wij met alle leden in overleg over mogelijke initiatieven ter 

nagedachtenis aan René.        

Er lopen al enkele initiatieven (toernooi, gedenkboek)  maar wij zouden het fijn vinden als 

wij dit samen met ons allen kunnen afstemmen.  

 

 Rabobank onze nieuwe trotse sponsor voor drie jaar! 
Wellicht hebben jullie tijdens de laatste ETTU CUP wedstrijd in A Gene Bek 

of in onze eigen zaal op de Heksenberg het bord van de Rabobank al zien 

hangen. Kort voor kerst is een sponsorovereenkomst voor drie jaar 

getekend door beide partijen.    

 

Uitschakeling Dames 1 in ETTU cup 
 

Onze dames moesten in Lille de returnwedstrijd 

spelen voor de ETTU cup.. 

Hoewel de kans dat we door zouden gaan wel heel 

erg klein was, was er toch de hoop dat net zoals in 

Lourdes ook in Lille wonderen gebeuren. 

Toch zijn er supporters naar Lille gegaan en hebben 

daar leuke wedstrijden gezien, waar Lille uiteindelijk de terechte winnaar is geworden. 

Wil je meer foto’s zien klik dan op de camera.  

 

Wist-U-dat 
 U altijd foto’s of tekst kunt aanleveren voor de WHR 

 Dit gezonden moet worden naar ttvheerlenfws@gmail.com 

 Dit door de redactie zeer op prijs wordt gesteld 

 

Sponsor van de maand 
Bekers voor kampioenen competitie  Vlaaien voor winnaars koppeltoernooi 

 

 

 

 

https://www.lybrae.nl/
https://photos.app.goo.gl/5S8nMMvv69kxMfRC8
mailto:ttvheerlenfws@gmail.com
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Lotto  

 Deelname Lotto 
Wil je ook wel eens vermeld worden als prijswinnaar, doe dan mee met één 

of meer nummers. Tenslotte hoe meer nummers hoe meer kans. 

Tevens steun je ook de vereniging als je niet wint en dat is ook 

prijzenswaardig.  

Je wint € 12,50 als het reservegetal in de Belgische lotto op jouw nummer valt. 

De kosten zijn € 0,50 per nummer per week. 

Als je de lotto voor het hele jaar één keer betaald, krijg je € 1,– korting per nummer. Je 

betaald dus slechts €25,– i.p.v. €26,– . 

Opgeven kan persoonlijk bij Sandra van Graven of via de mail sandra@vangraven.nl 

 Lotto winnaars 
Winnaars zijn: 

Week 3  Nummer 19  John van de Berg en Danny Roumen 

Week 2  Nummer 12  Geen winnaar, nummer nog beschikbaar 

Week 1  Nummer 16  Jan van Gorcum en Marcel Gerarts 

Week 52 Nummer 27  Marc Kusters 

 

Alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs. 

 

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 of Rachel Gerarts. Heeft u de 

bestelling rond? Plaats die bestelling dan bij Rick Hermans of Rachel Gerarts en deze 

zullen 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 vergoeding van € 2,50. 

 

Wedstrijden en kantinediensten 
De komende wedstrijden zullen niet meer worden opgenomen, omdat de informatie 

sneller beschikbaar moet zijn. 

De wedstrijdsecretaris, Arjan Smit, zal regelmatig een mail sturen met daarin het 

programma van de week. Dit heeft als doel om iedereen snel te laten zien wie, wanneer, 

https://www.lybrae.nl/
mailto:sandra@vangraven.nl
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waar en met wie speelt.  

Jeugdspelers ontvangen deze mail echter niet, want deze wordt naar het e-mailadres 

van de ouder(s) gezonden. 

Programma thuiswedstrijden 
Voor degenen die een team willen aanmoedigen, is als laatste pagina een overzicht van 

de komende thuiswedstrijden opgenomen. 

 

Ook de kantinediensten zijn in dit overzicht opgenomen. 

 

Uitslagen wedstrijden en speelschema 
 

De wedstrijduitslagen, -standen en speelschema van alle teams staan op onze eigen 

website onder “Competitie”. 

Wil je direct door naar deze pagina klik dan op   

 

Van de activiteiten commissie 

 Koppeltoernooi verslag 
Het koppeltoernooi is gehouden op 6 

januari. Aan het slot werden naast de 

prijzen voor het koppeltoernooi, van 

bakker Kengen via Luigi Pescarollo,  ook 

de bekers uitgereikt voor de winnaars van 

de reguliere competitie 

  

 

 

Wil je meer foto’s zien klik dan op de camera. 

 

 

Door Coen Ludwiczak (speelt bij de recreanten op maandag) is een uitgebreid verslag 

van deze dag gemaakt. Dit is als bijlage opgenomen. 

https://www.lybrae.nl/
https://www.ttvheerlen.nl/competitie/
https://photos.app.goo.gl/pchNcSxTK7kDoS449
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 Kienen voor Uganda op zondag 24 februari 
Op zoek naar een leuke avond, waarbij je tegelijkertijd bijdraagt aan een 

goed doel? Dit is je kans! 

Deze zomer mag ik, Minou van Graven, samen met 20 leerlingen en vier andere 

begeleiders naar Oeganda om daar vrijwilligerswerk te doen bij onder anderen de 

Uganda Kitgum Education Foundation. UKEF's doel is het 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Noord-

Oeganda. Ze werken samen met particulieren, bedrijven, 

scholen, kerken, organisaties en lokale gemeenschappen om 

scholen te bouwen die formeel onderwijs bieden aan 

kinderen in Kitgum.  

Voor dit geweldige project wil ik natuurlijk zo veel mogelijk 

sponsorgeld ophalen! En wat is dan leuker als een kienavond 

organiseren? Dus haal de kiendopjes maar alvast uit de kast! 

Dit evenement zal gehouden worden in onze eigen zaal aan de Kamperheideweg 5 te 

Heerlen. 

De zaal wordt voorzien van een Afrikaans tintje en gevuld met de leukste prijzen. 

De zaal gaat om 18.00 uur open en een half uur later zullen wij dan ook echt van start 

gaan. De kosten bedragen € 1,50 voor een losse kaart en € 5,00 voor een serie.  

Jong of oud, iedereen is welkom! Stuur even een mailtje naar minouvg@gmail.com 

Dus meld je aan en help een handje mee!  

 Darttoernooi vooraankondiging 
Er is een datum vastgesteld om weer een darttoernooi te houden.  

Het zal gaan plaatsvinden op zaterdag 16 maart en zal aanvangen 

om 19:00 uur. 

Nadere informatie volgt nog, maar reserveer deze datum alvast 
 

 

https://www.lybrae.nl/
mailto:minouvg@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUx6jx3IjgAhUKaVAKHYJ1CAQQjRx6BAgBEAU&url=http://spilpunt.blogspot.com/2007/04/uganda.html&psig=AOvVaw1CQi5sWhBHj3SWnpS2Q-hT&ust=1548498488081771
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Pinkpop Er 

Wil je gratis naar Pinkpop, wil je ook de vereniging 

sponsoren, ben je boven de 18 en ben je op 8-11 juni 

beschikbaar, dan is het volgende voor jou 

interessant. 

De Vitaminebar mag ook dit jaar weer op 

staan camping B “de Supermarkt” (hier zijn we 

24 uur per dag geopend) en op camping C 

“Ontbijttent” en s’avonds patat & snacks en 3 

ontbijtwagens. 

Zij kunnen wij dit niet alleen. Zij hebben 

enthousiaste vrijwilligers nodig die het leuk 

vinden om te helpen in ruil voor een 

weekendbandje voor het festival. 

Wat wordt er van jou verwacht: 

2 diensten van 8 uur, 1 dag én 1 nachtdienst indien je boven de 18 jaar bent!! Diensten 

kunnen variëren vanaf zaterdagochtend 8 juni tot en met dinsdag 11 juni in de 

voormiddag.  

Contactpersoon zijn Coen Ludwiczak en Sylvia Meers 

Je kunt je opgeven door een mail met jouw gegevens te sturen naar 

sylvia.meers@zuyd.nl. 

 Als alle aanmeldingen binnen zijn, nemen Coen of Sylvia contact met je op. 

  

https://www.lybrae.nl/
mailto:sylvia.meers@zuyd.nl
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BIJLAGE 

Koppeltoernooi verslag door Coen 

 

Top geregeld, een hoop fun, ik zeg klasse dat koppeltoernooi! 
 

Zondag morgen, 6 januari de dag waar velen toch stiekem naar uit hadden gekeken. Nee 

het was niet de Nieuwjaarsduik op 1 januari of de traditionele Nieuwjaars wedstrijd van 

de oud Oranje internationals, maar het altijd oh zo gezellige en sfeervolle 

Koppeltoernooi. Jong en oud, man of vrouw, ervaren of recreant, in grote getalen waren 

ze aanwezig voor het toernooi. Beleefd en sportief als een ieder was werden er natuurlijk 

de beste wensen voor het nieuwe jaar gewenst, zo ook op deze zondagmorgen. Al moet 

er toch eerlijk bekend worden dat er her en der, voor wat betreft deze ene morgen bij 

uitzondering, sportief gezien dan misschien even net wat minder “het beste” werd 

gewenst aan de concurrentie. Want wie wil er nou niet die prestigieuze titel als koppel op 

zijn of haar naam schrijven zo vroeg in het jaar…… 

 

11:00 uur, Het toernooi gaat beginnen. De 

Activiteitencommissie maakt de poule indeling 

van zowel de Top-klasse als de Fun-klasse 

bekend, met links en rechts misschien toch 

wel wat verrassende namen. De spanning 

stijgt en de eerste wedstrijden in de poules 

worden gespeeld. Zelf heb ik de eer om in de 

Top-klasse het gedreven en soms toch iet wat 

onderschatte koppel “2-CC” te vormen met 

mijn schoonbroer Carsten. 

 

Nadat er in de poules enkele wedstrijden waren gespeeld begon zo hier en daar het 

voorzichtige rekenwerk en werd er een voorzichtige tussen balans opgemaakt. Zou het 

dan toch lukken dit jaar en wie komen we tegen als we de volgende wedstrijd nog 

winnen…… Na enig overleg en rekenwerk was het aan toernooimanager Pascal om het 

vervolg schema te presenteren. Vol passie en strijd werd door onszelf de tweede plaats 

in onze poule bereikt, waarna we door wisten te stoten tot aan de kwartfinale, echter 

werd dit ook tevens het eindstation van onze trein. Wat als die ene service dan net wat 

harder was geweest of die andere bal net wat tactischer werd gespeeld. Tja…… helaas 

https://www.lybrae.nl/
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zullen we het nooit te weten komen en gaan we maar weer op trainingskamp ter 

voorbereiding op nieuwe successen op het koppeltoernooi van komend jaar. 

 

Naarmate het toernooi vorderde werden de lijnen 

zichtbaar en werden de echte toppers in beide 

klasse wel bekend. In de finale van de Top-klasse 

was ’t het slim spelende koppel Adriaan & Arjan die 

zich vast beten in het spel, op voorsprong kwamen 

in de games, maar uiteindelijk helaas in sets met 1-

3 moesten toegeven aan het ervaren 

Koningskoppel dat werd gevormd door John & 

Rachel.  

 

In de Fun-klasse ging het in de eindstrijd tussen 

een ander sterk familie koppel, gevormd door 

Danny & Lindsay en het geslepen koppel Jordy 

& Marcel. Echter bleken de heren niet scherp 

genoeg in de strijd om de eerste plaats en werd 

er in een “spannende” finale ondanks het 

behalen van enkele punten in de games toch 

met 3-0 verloren. De welverdiende eerste plaats 

in de Fun-klasse ging dan ook naar het andere 

Koningskoppel gevormd door broer en zus.  

 

Na een veel bewogen week was het een geslaagde zondag, in welke poule er ook werd 

gespeeld, “Top” of “Fun”, eenieder had plezier en dat is klasse! Ik richt dan ook namens 

alle aanwezige deelnemers een woord van dank aan de Activiteitencommissie voor de 

mooie prijzen, dit fijne toernooi en de sportieve besteding van de dag. 

 

Tot volgend jaar, voor nu rest mij een ieder te wensen, een voorspoedig en sportief 2019! 

 

Groet, 

Coen 

  

https://www.lybrae.nl/
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Programma thuiswedstrijden 
 

Datum Tijd  Thuisteam Tegenstander Kantine 

26-1-2019 18:00  TTV Lybrae Heerlen H5 Quick '72/Schim 1  

4-2-2019 20:15  TTV Lybrae Heerlen DDW2 Elsloo '72 1 Zelfservice 

9-2-2019 10:00  TTV Lybrae Heerlen J2 Destatec 1 
 

   TTV Lybrae Heerlen J3 Kluis 4 

 13:00  TTV Lybrae Heerlen J1 Falco 2 

    TTV Lybrae Heerlen H3 Maastricht 5 

   TTV Lybrae Heerlen H6 Kluis 7 

 18:00  TTV Lybrae Heerlen H1 VeerhuisWessem/Westa 4 

 
   TTV Lybrae Heerlen H2 Sittard 7 

   TTV Lybrae Heerlen H4 Brunssum 5 

   TTV Lybrae Heerlen H5 Maastricht 6 

12-2-2019 20:15  TTV Lybrae Heerlen DDW1 Landgraaf 1 
Zelfservice 

   TTV Lybrae Heerlen DDW3 Elsloo '72 4 

16-2-2019 14:00  TTV Lybrae Heerlen D1 AnytimeFitness/Westa 1  

17-2-2019 13:00  TTV Lybrae Heerlen D1 Avanti 1  

19-2-2019 20:15  TTV Lybrae Heerlen DDW1 Brunssum 1 
Zelfservice 

   TTV Lybrae Heerlen DDW3 Vijlen '72 1 

23-2-2019 10:00  TTV Lybrae Heerlen J2 Kluis 3 

    TTV Lybrae Heerlen J3 Sittard 2 

   TTV Lybrae Heerlen J4 Sittard 3 

 13:00  TTV Lybrae Heerlen J1 SETA 1 

    TTV Lybrae Heerlen H3 Brunssum 6 

   TTV Lybrae Heerlen H6 Brunssum 7 

 18:00  TTV Lybrae Heerlen H1 TTC 3 

 
   TTV Lybrae Heerlen H2 Falco 2 

   TTV Lybrae Heerlen H4 Venlo 3 

   TTV Lybrae Heerlen H5 Kluis 6 

   

 

https://www.lybrae.nl/

