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Jeugd in competitie

Beste leden

Verslag

(deel 3)

door Maarten Beylemans

de

A-ploeg kampioen in 2 provinciale A
D-ploeg kampioen in 5de provinciale C
Jeugdploeg kampioen in reeks jun-kad A
Wat zeg je me daarvan? Is dat goed of is
dat goed?

Steeds behalen we goede resultaten. Deze
overwinning heeft ons voor het eerst sinds
een aantal jaren terug tot de eindronde
gebracht. We hebben een schitterende
ploeg om een overwinning te behalen.
Hopelijk gaat dit ons lukken. Dit zou een
heel mooi afscheid zijn voor onze trainer
Willy die deels met de jeugd gaat stoppen.
Spijtig dat we laatste match zo slecht
hebben gespeeld. Dit kan altijd wel eens
gebeuren. Zolang dit niet gebeurt in de
eindronde. Dan zitten we goed.

Omdat onze laatste thuismatch verschoven
was naar de voorlaatste week en we dus de
effectieve laatste match allemaal uit
moesten spelen en daarbij het feit dat de Dploeg de 2 laatste matchen in de schoot
kreeg geworpen door forfait van de
tegenpartij, is het er niet van gekomen om
het seizoenseinde stijlvol af te sluiten met
een kampioenenfeestje.
Dat gaat dus dubbel en dik goed gemaakt
worden op het clubfeest.
Vergeet dus vooral niet om uw inschrijving
tijdig binnen te brengen. En schrijf je in één
tijd ook al maar in voor het volgende
seizoen.
Sommigen vragen zich af waarom er nog
een Smashke op papier moet verspreid
worden. Het antwoord hierop is tweeledig.
Eerstens wordt dit gevraagd (geëist) door
de gemeentelijke sportdienst, willen we nog
kunnen genieten van de gemeentelijke
subsidie. Minstens 3 uitgaven per jaar van
het clubblaadje moeten hiervoor overgemaakt worden.

De utslagen vanaf januari:
Hamont - Heusden A
Molenbeersel - Heusden A
Lipalet A - Heusden A
Peer A - Heusden A
Heusden A - Lipalet B
Peer B - HeusdenA
Lipalet C - Heusden A

1-9
1-9
3-7
1-9
9-1
0 - 10
6-4

D-ploeg

door Patrick Celis.

Als kapitein van de D-ploeg is mij gevraagd
om een kort resumé te geven van ons
seizoen.

Tweedes hebben nog niet alle leden de
mogelijkheid om via een pc de website te
bezoeken en daarbij moeten we ook
denken aan andere gezinsleden die liever
deze vorm van communicatie verkiezen om
te weten wat er reilt en zeilt bij de club.

Het is eigenlijk een seizoen geweest met
een dubbel gevoel.
Als team (Kaziu, Ludo, Ivo en mijzelf) zijn
wij uiteraard blij met de eerste plaats. Aan
de andere kant is er van echte spelvreugde
dit seizoen nauwelijks sprake geweest.

Zo, nu lezen maar...
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Daarvoor waren de tegenstrevers, buiten
Paal en Herckenrode, te zwak. De
verplaatsing naar Tongeren en terug
bijvoorbeeld had langer geduurd dan de
effectieve speeltijd.

voorzitter van RS Bilzen) hoefde de Dploeg haar laatste match niet te betwisten
en was dus al officieel kampioen in 5e
provinciale C.
Dikke dankuwel aan iedereen die heeft
bijgedragen tot dit succes.
Op naar de eindronde op 08/05 !
Ludo heeft daarvoor al speciaal zijn
nachtshift van vrijdag 07/05 geruild, om fris
aan de start te staan.

8xmaal 16-0, 3xmaal 15-1, 4xmaal 14-2.
Deze cijfers spreken voor zich.
In de eerste helft van het seizoen stond er
geen maat op Paal, dat tot en met speeldag
13 ongeslagen aan de leiding stonden, met
als gedeelde tweede plaats Heusden en
Herckenrode.

van

naar

Ludo,
Kaziu,
Patrick en Ivo.

Op speeldag 14 heeft Herckenrode met
een versterkte ploeg Paal verslagen,
waardoor wij op speeldag 15 onze kans
zagen om met een versterkte ploeg Paal te
verslaan en zo aan de leiding te komen en
niet meer af te staan. Met deze willen wij
dan ook Steven, Rudi en Jos bedanken
voor de hulp.

De andere spelers, die 1 of meerdere
wedstrijden gespeeld hebben in de D-ploeg
zijn: Jos(6), Hanne, Marc R, Rudi, Steven,
Patrik, Jorrit, Dimitri, Maarten en Ruben.

Enkel de twee laatste wedstrijden waarbij
onze tegenstrevers forfait gaven was een
beetje ontgoochelend.

Onze A-ploeg was
zeker van de titel

Een einde in mineur.

al

langer

De 4 musketiers:

Wij beseffen ook heel goed dat volgend
seizoen in 4° een heel stuk moeilijker zal
zijn dan dit jaar. Maar persoonlijk denk ik
dat iedereen van onze ploeg zich al aan het
verheugen is naar volgend seizoen, zodat
wij ons wederom eens fatsoenlijk kunnen
meten met onze tegenstrevers.

vlnr:
Ben, Wouter,
Jimmy B en
Frederik.

Ook een vermelding van de invallers:
Patrick E, Jimmy M, Jos, Hanne, Tim, Ivo
en Marc R.

Ps. Met deze wil ik iedereen die met de Dploeg heeft meegedaan bedanken, want
ook zij hebben een steentje bijgedragen.

Verslag C-ploeg
D-ploeg

links

rechts :

door Steven Wellens

"De laatste match van de C-ploeg tegen
Stokrooi (2xD0, D6 die vroeger C0 was, en
D4) werd een triomf voor Jos (D0 en D4)
die hiermee de kroon op het werk zet van
een werkelijk zeer goed seizoen.

door Ludo Bellinkx

Wegens algemeen forfait van RS Bilzen F
(al sinds 18 maart, maar pas dinsdag voor
de match aan ons doorgegeven door de
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Ook Rudi eindigde in grote schoonheid
(D4) en (D-ploeg)kampioen Ivo speelde
meerdere beklijvende sets.

Clubkampioenschap
Zoals ieder jaar op paaszaterdag gingen we
strijden voor de titel van clubkampioen.
Telkens weer een gezellige bedoening met
paaseitjes en paar pintjes om de strijdlust
aan te wakkeren.

Steven zal helaas tot het begin van volgend
seizoen met zware antidepressiva moeten
verderleven: hij moest na een reeks
ijzersterke wedstrijden de voorbije weken
nog slechts één D4 kloppen om D4 te
blijven, maar ondanks diverse matchpunten
tegen de D4 én een D0 bleef hij
verbijsterd met lege handen achter...
Aangezien hij beide matchen met
verschillende paletten speelde, weet hij nu
nog niet welke hij moet kiezen!

In de 4 poules van 6 spelers, redelijk
evenwichtig verdeeld qua klassementen,
werd hevig gestreden voor een plaatsje bij
de eerste vier. Die gingen namelijk verder
naar
de
tabel
voor
rechtstreekse
uitschakeling.
Enkele opmerkelijke verrassingen mogen
niet onbesproken blijven. In poule B moest
Marc Goris de duimen leggen voor Ivo na
een felbetwiste 5-setter. Maar de grote
verrassing kwam uit poule C, waar Jos zich
opwierp als grootmeester in de pingpong
door Johan en later Jimmy M te kloppen
(mede dankzij het voordeel van de nagift).
In de halve finale was onze Jos echter een
maatje te klein voor Ben, die het in de
finale moest opnemen tegen Patrick Elsen.

De pingpongwinkels lachen al in hun
vuistje."

Eindronden
Nu de competitie 2009-2010 achter de rug
is, komen er nu voor 3 van onze ploegen de
eindrondes in het zicht.
Op zaterdag 08 mei spelen de A-ploeg en
D-ploeg in Lipalet hun eindronde en de
juniors in Bree ( en niet in Hasselt zoals
eerder gemeld ) op dezelfde dag.

Patrick, die dit jaar toch al enkele weken
sterk naar dit tornooi toeleefde (zonder het
echt te willen toegeven) had dan reeds de
halve A-ploeg opgepeuzeld en won na een
fijne op- en neergaande wedstrijd van hoog
niveau met 3-1.

Door een fout in de rangschikking werd
onze
D-ploeg
slechts
als
derde
gerangschikt, maar dat is ondertussen al
rechtgezet. Het programma ziet er als volgt
uit :

Foto's konden gemaakt worden zonder flits,
zo straalde onze trainer van contentement
onder
de
lofbetuigingen
van
alle
aanwezigen.

Zaterdag 08 mei te Lipalet
09 h 30 : Voorshoven E - Heusden D
09 h 30 : Herckenrode G - Mattec D

De 4 ingeschreven jeugdspelers speelden
onderling ook nog voor de jeugdbeker. Ook
hier was spanning troef.
Michiel kon blijkbaar niet goed om met zijn
verlies in zijn eerste match tegen Maarten
en was toen blijkbaar zijn kluts kwijt,
waardoor zijn volgende match tegen
Lennert volledig de mist in ging.

13 h 30 : winnaar 1 - winnaar 2
17 h 00 : Paal A - Heusden A
Juniors
Zaterdag 08 mei 13h00 : Bree
Aanwezig zijn ten laatste 12u30.
Eerste wedstrijd om 13u.
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Bij de heren was Frank Lenders eens te
meer met ongenaakbaar. Na een
spannende en plezierige strijd tussen de
dames, wist Helena Pluymers beslag te
leggen op de damesbeker en bij de
jongeren kon Maarten Vanderhoydonck al
zijn tegenstanders van zich af schudden.

Lennert zal volgend seizoen wel meer zijn
mannetje kunnen staan. En Maarten moet
nog meer proberen zijn concentratie vast te
houden en langer kalm te blijven.
Marijn werd tot zijn eigen verbazing
uitgeroepen tot jeugdkampioen. Dit
dankzij zijn overwinning op grote broer
Maarten en een beter setpuntensaldo dan
de rest.

Schiet niet op de pianist...(*)

Jimmy, onze tornooileider, had ook gezorgd
dat er tussen de matchen door lustig kon
gesmuld worden van paaseitjes en
"paasbier", zelfs een wijntje voor de
liefhebbers ontbrak niet.

Wijzigingen in uw clubboekje
+ Onder “Samenstelling clubbesturen” p24
- LK.16 TTC SMASH HEUSDEN
E-mail-adres Voorzitter:
webmaster@ttcheusden.com
- LK.37 TTC BAMBI NEEROETEREN
E-mail adres Secretaris:
paul.vliegen@vzwsintbarbara.bef

Achteraf konden we met zijn allen ons door
een berg pizza's heen eten. Dat het
iedereen smaakte, bleek uit het feit dat er
nog maar 2 punten overbleven.
Op het clubfeest zullen de bekers met
naamplaatjes officieel overhandigd worden.

+ Onder Ledenlijst blz. 4 en 5:
- E-mail adres Willy Baert :
baertwilly@skynet.be
- E-mailadres Stan Pawlowski
stan@telenet.be

Uw reporter ter plaatse: Ludo Bellinkx

Tornooien
In de rangschikking van het provinciaal
jeugdcriterium 2009 – 2010 vinden we
tussen de 26 deelnemers onze Michiel
Vandebroek terug op de 10de plaats.

TT online

www.ttcheusden.com

Onze webmaster tracht naar best
vermogen de site zo goed mogelijk up-todate te houden, maar als de leden niet alle
nuttige of beschikbare informatie tijdig
doorspelen, wordt het een beetje moeilijk.

Goe gedaan jochie!

Tornooi niet-aangeslotenen
Zondag 20 december 2009 organiseerde
onze club, in samenwerking met de
gemeente, weer het jaarlijkse tornooi voor
iedereen die niet bij een tafeltennisclub is
aangesloten.
Na een klein terugval verleden jaar,
kwamen de inschrijvingen weer vlotjes
binnen en sloten we af met 50 heren, 8
dames en 7 jongeren (-13jarigen).

Hierbij denk ik vooral aan leuke of minder
leuke ervaringen tijdens de matchen en/of
trainingen, korte verslagjes en eventueel
foto’s van wedstrijden of bijzondere
gebeurtenissen.
(*) Klein voorbeeldje:
Van het tornooi niet-aangeslotenen werden
alleen foto’s op de website gezet want
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volgens onze voorzitter heeft niemand van
de aanwezige leden de moeite gedaan om
deze dag even in een paar woorden te
beschrijven. Daarom is het achteraf wat
moeilijk voor uw - toen niet aanwezige redacteur om hiervan een verslag weer te
geven in dit Smashke.

BREN

Iedere
woensdag
hadden
we
schietoefeningen en dan zei de sergeant
“Nu mogen jullie allemaal een keer
raden, van een tot zesentwintig, om te
zien wie vandaag mag schieten.”

Vanuit onze website kun je ook naar de
pagina’s van de VTTL, waar je alle
uitslagen en rangschikkingen kunt vinden
per ploeg en individueel. Het is soms wel
even zoeken, maar onder de hoofding
‘rangschikking’ klik je de ploeg van uw
interesse aan, daarna een naam en dan in
de linkerkolom ‘individueel’ of ‘per ploeg’ en
dan kom je al een heel eind verder.

Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat
de honderdjarige oorlog moest geweest
zijn, maar krijgskundig stak je er niet zoveel
van op.
Op een mooie dag vroeg een luitenant
aan mij: “Hoe vind je het bij het leger?”
Ik zei: “Ik vind het niet.”
Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij:
“Ik geloof ook niet dat het er is jongen.”
Of ooit iemand na ons het gevonden heeft,
ík weet het niet. Wij alleszins niet. Wij
mochten toen maar twaalf maanden
zoeken. Later hebben ze achttien
maanden gekregen om het te vinden en er
zijn zelfs gelukzakken geweest die
vierentwintig maanden hebben mogen
doorzoeken. Dan is het níet moeilijk om
het te vinden.

Hiep hiep hoera!
Leden die verjaard zijn sinds Smashke 35
Stan P
Marleen M
Jimmy M
Jorrit T
Peter O
Dirk T
Patrick C
Wouter G
Patrik L

03/12
22/12
10/01
17/01
20/01
19/02
05/03
03/04
17/04

Robin D
Marc G
Ludo B
Maarten B
Ruben B
Andy K
Patrick D
Michiel V
Patrick E

10/12
31/12
16/01
20/01
30/01
21/02
06/03
12/04
24/04

Wij waren al van een ongunstige lichting.
Van de eerste avond af hebben ze iets
tegen ons gehad. Er kwam de eerste
avond al een man de eetzaal binnen, wij
zaten juist met zijn allen een nieuw soort
aardappel te doorproeven.
Het was een heel belegen man, drie
sterren had bij al, en hij droeg een klein
stokje onder de arm. Wij dachten dat hij
een goochelaar was die tussen twee
gerechten in een nummertje kwam doen.
Weet je veel als je pas bij het leger bent.

Proficiat aan allen!

Maar toen ging die boven op een verhoog
staan en zei dat de zwaarste straf bij het
leger de dood met de kogel was. Hier
wachtte hij even maar er was geen mens
die applaudisseerde.

Humor?!
HET LEGER
= door Jos Ghijsen =

Hij keek een tijdje de zaal in, zag een
frisse dienstplichtige die met gesloten ogen
een aardappel uit zijn mond nam en die
terug op zijn bord legde, en zei toen dat hij
voortaan iedere avond een stukje uit het
reglement zou komen voorlezen.

Het is al een hele tijd geleden dat ik onder
de wapens was.
“Onder de wapens” is een groot woord, we
waren met zesentwintig man voor één
Bren.
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Is het reglement veranderd of is er met die
man wat gebeurd, ik weet het niet, maar we
hebben hem nooit meer teruggezien.
De aardappelen wel, maar we wisten toen
dat de dood door de kogel ook nog kon.

heel ander wapen uit. Het ding schoot in
een hoek van negentig graden. Toen
kwam juist toevallig de majoor langs. Die
keek een hele tijd met gefronste
wenkbrauwen naar het verdedigingsmiddel en vroeg toen aan de sergeant:
“vallen die engelse dingen mee”?
“jawel, mijn majoor” zei de sergeant.

's Anderdaags werden wij toevertrouwd
aan een sergeant die met de armen
gekruist in de zon op een stoepje stond. Ik
zie die man nog altijd staan. Hij keek vanuit
de hoogte op ons neer met zo een
geringschattende blik in zijn ogen alsof wij
het waren die het leger hadden
uitgevonden.

Toen glimlachte de majoor bemoedigend
naar ons en liep het oefenveld over,
kaarsrecht, zoals van majoors in boeken
staat.

“Zo kan het niet blijven gaan, hé”
schreeuwde hij plots. Er was niemand
van ons die al wat gedaan had. Toen
bleek dat die man van ons verwacht had
dat wij heel spontaan in rijen van drie
gingen staan, de langste helemaal
vooraan, maar daar had ik persoonlijk
bezwaar tegen. “Wat komen jullie hier
doen?” riep hij.

(Ingezonden door Willy)

Er was een bereidwillige soldaat die zei dat
wij met zijn allen een briefje hadden
ontvangen met een spoorkaartje eraan vast
geknipt en dat wij toen maar gekomen
waren. Die moest meteen zes keer rond het
plein lopen en toen hij bij vergissing nog
een zevende keer de bocht nam,
schreeuwde die sergeant zo hard dat wij
dachten dat het de majoor was.
Toch hebben we van die man achteraf
aardig wat geleerd.
“Kijk”, zei hij een paar weken later toen
hij helemaal tot rust was gekomen, “Kijk,
dit is nu een Bren, en weet je in hoeveel
tijd ik dit wapen uit elkaar neem?” Wij
wisten het niet. “In zestien seconden”, zei
hij. Wij hoorden aan zijn toon dat de
generaal daar een punt mocht aan zuigen.
“En weten jullie in hoeveel tijd ik het weer
in elkaar steek?” Het leger verricht ook
opbouwende dingen. “Neen” zeiden wij.
Voor ons stak het niet op een dag
natuurlijk, wij hadden nog elf maanden.
“In achtentwintig seconden” zei hij trots.
Het uit elkaar nemen hebben wij ook
onder de knie gekregen, doch andersom
was heel wat moeilijker. Een keer haalde
eens iemand het record van vijfenveertig
seconden maar toen zag het er plots een

Redactie: Ludo Bellinkx & Frederik Pluymers
frederikpluymers@gmail.com
ludo.bellinkx@telenet.be
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