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Robin was toe aan zijn eerste
competitiematch en heeft mee bijdrage
geleverd tot dit fantastisch resultaat.

Beste leden
Het seizoen 2010-2011 begon zoals het
vorige met enige moeilijkheden om alle
ploegen in de eerste competitiematchen
zo sterk mogelijk te laten aantreden.
Behalve dan de E-ploeg en de jeugd!
Enkele leden waren nog met vakantie of
gekwetst of konden door werkomstandigheden niet altijd meestrijden.
Daardoor hebben we onze start een
beetje gemist en moeten we nu zoveel
mogelijk proberen de schade te beperken
om in de running te blijven.
Niet gemakkelijk nu ook onze geliefde
trainer enkele weken out is met een
voetblessure.
Voor deze en volgende maanden hebben
we nog enkele activiteiten op stapel staan
zoals jullie verder zullen ontdekken.

Match 2
TTC Fair Play Peer B - T.T.C. Smash Heusden A
We speelden deze match weer met
dezelfde spelers en hadden hetzelfde
schitterend resultaat gehaald. Dubbelspel
begon beter en beter te gaan.
Match 3
T.T.C. Smash Heusden A -TTC Fair Play Peer A
Dit was ons eerste thuismatch, omdat
zowel de oude ervaren spelers Michiel en
Lennert niet konden, heeft Willy daar
handig van gebruik gemaakt om Ken mee
te laten spelen. Dit was de moeilijkste
ploeg tot nu toe, dus was het ook een
prestatie dat hij er 1 heeft gewonnen .
Samen hebben we 6-4 behaald.
En dit heeft ervoor gezorgd dat de ploeg
T.T.C. Smash Heusden A cadetten
eerste staat in de reeks !!!!
Daarvoor een dikke proficiat aan onze
trainers: Patrick, Willy en Kaziu en aan
alle jeugdspelers!!!!!
Dit is een goede start voor het jaar, nu
nog de trend verder zetten !!!!

JEUGD
Verslag Marijn Beylemans
Match 1
Hatatek Hamont A -T.T.C. Smash Heusden A

A-B-C-D-ploeg

Dit was de eerste match van het seizoen.
Spelers waren :
Robin (Lucas) , Michiel en Marijn
We hebben het seizoen terug goed
ingezet met een 9-1 als score.
Het was wel wat wennen dat Michiel met
Marijn samen dubbel moesten spelen
(vorig jaar waren Michiel en Maarten de
dubbelspelers), maar het begon stilaan
toch te lukken … .

Voorlopig is het nog steeds wat krabbelen
en mikken om niet al te laag te zakken.
De stand na 8 weken:
A-ploeg 1ste prov.
8ste
B-ploeg 2de prov.A 11de
C-ploeg 3de prov.C 9de
D-ploeg 4de prov.C 9de
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Rudi G : speelde enkele malen met een
drukverband rond zijn tenniselleboog,
maar moet nu noodgedwongen enkele
weken rusten.

E-ploeg
Met slechts één minder goeie match,
tegen Lipalet (verloren met 10-6) staat ze
nu op de 3de plaats in 5de prov B.
Weliswaar hebben ze één match minder
gespeeld dan de nrs 1 en 2 wegens het
algemene forfait van Houthalen E.
En het scheelt maar 2 puntjes met de
eerste in de rangschikking.
Proficiat, volhouden zo.

Verscheidene leden hebben soms ook te
kampen met leeftijdskwaaltjes zoals
krakende gewrichten of stramme knieën.
Terwijl sommigen af en toe pijn hebben
aan hun goesting.

TORNOOIEN

Na de thuismatch van week 7 was er wel
enige wrevel te bespeuren vanwege PS
tov JT wegens ‘vermeende’ verkeerde
puntentelling.
Volgens PS zou hij zelfs tijdens een
bepaalde match 3 maal een punt te
weinig hebben gekregen van de
dienstdoende scheidsrechter JT...
PS ging zijn palet zelfs aan de haak
hangen en/of wou met JT niet meer in
dezelfde ploeg.
Na een paar dagen was blijkbaar alles
weer koek en ei, want in de uitmatch van
week 8 in Boorsem speelden die twee
samen met RB en LB de pannen van het
dak. 1-15 was het verdict.
Op de terugweg heerste er bij de drie
jongste gasten zo een uitgelaten
stemming in de wagen dat LB en papa T
met hoofdpijn in Heusden aankwamen.

Uitslagen 1/32e finales van de beker van
Limburg : (09/09/2010)
Heusden A - Westerlo B : 5 - 3
Ben Switten (C0) : 3
Jimmy Bogaerts (C4) : 0
Newman Jos (D6) : 2
Tommy Voet (C4) : 2
Veris Jan (C4): 0
Guy De Peuter (C6): 1
Heusden B – Herckenrode C : 1 - 5
Patrick Celis (E4) : 0
Ivo Ceustermans (E4) : 1
Patrick Schaeken (E4) : 0
Jody Veestraeten (B6) : 2
Christophe De Pauw (B6) : 1
Martijn Claes (D6) : 2
A-ploeg verliest in de Beker 1/16 finale
verslag door Pluymers Frederik

De Lappenmand

De A-ploeg, met Jimmy, Ben & Frederik,
heeft met 5-4 de duimen moeten leggen
tegen Herckenrode C (B6, B6 & D6).
Jimmy won er twee, Ben en Frederik
allebei één. Hiermee zit het Beker
avontuur er al op voor dit seizoen.

Onze lappenmand ligt bijna vol en
sommige leden kunnen niet altijd spelen
wegens werk- of andere verplichtingen.
Je begrijpt dus dat het niet gemakkelijk is
voor onze interclubleider om telkens
overal een volledige volwaardige ploeg
bijeen te krijgen.

Kienen

Johan V : operatie aan de heup – nog
revaliderend, kan af en toe invallen

Dinsdag 30 november 2010.

Op de valreep afgelast
wegens de slechte
weersomstandigheden

Marco L : ongelukkig gevallen tijdens
training – knie ontwricht en geopereerd
Patrick E : enkele weken out wegens
voetblessure

2

Tornooi niet-aangeslotenen

tenslotte toch om dat jullie je sport/hobby
gezellig en goedkoop kunnen blijven
uitoefenen

Op zondag 19 december 2010 houdt
TTC-SMASH weer haar jaarlijks tornooi
voor niet-leden.

Meer nieuws volgt.

Bij de vorige edities hadden we altijd een
goede opkomst en we hopen dit jaar weer
even goed uit de verf te komen, hoewel
we het nu moeten rooien zonder steun
van de gemeente.

Overlijden
17 november 2010: grootmoeder van
onze jeugdspeler Lennert Elsen.

De briefjes en folders zijn gedrukt en
worden reeds volop verdeeld. Nodig je pa,
ma, oma, opa, zussen, broers, zoons,
dochters, nonkels, tantes, neven, nichten,
vrienden en vriendinnen uit om eens op
een andere manier sportief uit de hoek te
komen.

Maandagavond 29/11/2010: vader van
onze clubspeler en trainer Patrick Elsen.
Vanuit onze club wensen wij onze
oprechte deelneming te betuigen aan de
getroffen families.
Bestuur TTC Smash Heusden

Inschrijven kan ook via onze website:
www.ttcheusden.com.

Wijzigingen in uw clubboekje

We rekenen dan ook op de medewerking
van een 15-tal leden om die dag mee te
helpen slagen en de spelers een
geweldige namiddag te bezorgen.

Blz 25
LK.12
TTV LIPALET
(10)
V : Cardinaels Nico, Windmolenstraat 6,
3990 Peer GSM: 0473/451500
E-mail: nico,cardinaels@telenet.be
Ih : Van Seggelen Jean-Pierre
Tel.: 011/666222 GSM: 0484/163585

Sporthalperikelen
° De vloer in de sporthal zal pas volgend
jaar worden vernieuwd.

Blz 21

° Alle verenigingen, die gebruik maken
van de sporthal Olympia, zouden in de
toekomst ook huur moeten gaan betalen.

Verlaek Jean, Snapperstraat 49
Schouteden Tonny, Borlostraat 4, bus 101

Clubperikelen

Munters Hanne
gsm 0487 65 21 86
Beylemans Maarten gsm 0499 20 04 58
Huveneers Björn
gsm 0484 84 42 57

Blz 5

Indien we op dezelfde basis willen
verderwerken met onze clubactiviteiten,
zal onze clubkas regelmatig moeten
bijgevuld worden.

Der was er een jarig, hoera!
Onze jarigen sinds vorig Smashke en tot
einde van het jaar :

De kienavond, waarvan sprake, brengt
wat op en ook de jaarlijkse verdeling van
gemeentefolders.
Daarom gaan we, zoals zovele andere
verenigingen, ook eens een eetdag
organiseren. Met het bestuur en in het
bijzonder onze “chefkok” Ivo zijn we aan
het uitwerken wanneer en wat en hoe.
Vooropgestelde datum: 6 februari 2011.
We hopen dat alle clubleden hieraan hun
steentje zullen bijdragen. Het gaat er

Omer S
Patrick S
Davy R
Jos N
Marco L
Robin L
Rudi G
Tim S
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03/08
20/08
25/08
08/09
12/10
30/10
09/11
20/11

Kaziu D
Paul L
Björn H
Lennert E
Steven W
Marijn B
Jimmy B
Maarten V

17/08
25/08
06/09
17/09
25/10
01/11
15/11
20/11

Hanne M
Stan P
Marleen M

24/11
03/12
22/12

Ivo C
Michiel V
Marc G

POTLOOD echter, is mannelijk: EL LAPIZ

27/11
04/12
31/12

Daarop vroeg een van de studenten:
“ Welk geslacht heeft ‘computer’ ? ”

Heppie beurtdei toe joe oltoegetter !

In plaats van direct een antwoord te
geven, deelde de lerares de klas in twee
groepen, meisjes en jongens, en vroeg
hen zelf te bepalen of ‘computer’ een
mannelijk
of
vrouwelijk
zelfstandig
naamwoord was. Elke groep moest vier
redenen opgeven voor hun keuze.

En zweten dat ze moesten deden...
De A-ploeg en de D-ploeg waren elk einde
vorig seizoen kampioen in hun reeks en
de 4 vaste spelers van elke ploeg
ontvingen op het clubfeest een geschenkbon om een avondje door te brengen in
het "saunaplaeis' van Yolande Buekers te
Wellen.
30 oktober laatstleden, een vrij weekend
voor de competitie, gingen ze van hun
cadeau genieten in het gezelschap van 1
enthousiaste supporter (Patrick S).
Deze laatste was wel zijn zwembroek
vergeten, maar daar kon Fré gelukkig een
mouw aanpassen in de vorm van een
boxershortje dat hij nog toevallig extra
mee had.
Van 17u00 tot 22u30 wandelden ze
van de ene sauna naar de andere
zweethut met tussendoor een lekker
warm bubbelbadje of een duikje in het
zwembad.
Een halfuurtje relaxen in de ligstoel, een
hapje eten en op de valreep nog een
ferme douche met scrub- of welriekende
zeep en nog eventjes in de infraroodcabine om de schouders en rug op te
warmen.
Volledig proper, ontspannen en tevreden
gaan ze nu de winter tegemoet. Hopelijk
rendeert dit ook in de competitie..

De groep jongens besloot dat het woord
‘computer’ zonder twijfel een vrouwelijk
woord was (la computadora), omdat:
1. Niemand anders dan de schepper
ervan de logica begrijpt….
2.
De taal waarmee computers met
elkaar communiceren onbegrijpelijk is
voor alle anderen…
3. Zelfs de kleinste foutjes opgeslagen
worden in het geheugen om later terug
gehaald te kunnen worden….
4. Je, zodra je een band opbouwt met
een computer, je halve salaris uitgeeft aan
accessoires…..
De groep meisjes echter, constateerde
dat computers mannelijk (el computador)
moesten zijn, want:
1. Voordat je iets met hem kunt doen,
moet je hem aanzetten…
2.
Ze bevatten veel gegevens, maar
kunnen niet zelfstandig denken….
3. Ze worden geacht problemen op te
lossen, maar meestal vormen ze zelf het
probleem….
4.
Zodra je er een hebt gekozen,
realiseer je je dat je, als je wat langer had
gewacht, een beter model had kunnen
hebben.

Humor !?!
Een lerares Spaans probeerde aan haar
klas uit te leggen dat in het Spaans, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels,
zelfstandig naamwoorden mannelijk of
vrouwelijk zijn.
HUIS bijvoorbeeld, is in het Spaans
vrouwelijk: LA CASA.

De meisjes wonnen.

redactie: Ludo Bellinkx
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