TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

november 2013

Beste leden
Dat onze club meer doet dan enkel trainen en
competitie spelen, is jullie wel al duidelijk
zeker. Dit komt ook weer tot uiting op de
website en in dit Smashke.

Zaterdag 31/08 - 19h00:
As A - Heusden A : 3 - 6
(Jimmy 3, Wouter 2, Marc 1)

Hier weer een overzichtje van de verschillende
(oude en nieuwe) activiteiten, nieuwsjes,
weetjes en verslagjes (dankuwel).

Groepsfase Week 2 (van 02/09 tot 07/09)

In de competitie is de C-ploeg goed op weg
om kampioen te spelen en dus weer naar
derde provinciale te stijgen.

(Jimmy 2, Wouter 3, Marc 1)

De D-ploeg moet beginnen oppassen dat ze
niet hetzelfde lot ondergaat als de E-ploeg
verleden seizoen. Hopelijk kan ze weer snel
wat hoger stijgen in de rangschikking.

(Ben 1, Ivo 1, Jos 0)

Donderdag 05/09 - 19h00:
Heusden A - Hoeselt A : 6 - 3
Donderdag 05-09 - 19h00:
Heusden C - Neerpelt A : 2 - 7
Groepsfase Week 03 (van 21/10 tot 26/10)
Vrijdag 25/10 - 20h30:
Hoeselt B - Heusden B : 5 – 1
(Patrick C, Bjorn, Marco 1)

Op de website staat ook een link naar youtube
waar enkele opgenomen videofragmenten uit
de eerste week van de E-ploeg en de jeugd te
bewonderen zijn. Hoezo, nog niet gezien?
Ook werd weer een rubriek uit het verre
verleden heropgevist. Hopelijk valt ze weer
evengoed in de smaak als toentertijd.
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Groepsfase Week 1 (van 26/08 tot 31/08)
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Dit jaar wordt er voor het eerst gespeeld in
poulevorm. Bij de heren waren er 45
inschrijvingen zodat er 15 poules werden
gevormd met 3 ploegen. De eerste twee
wedstrijden werden gespeeld voor aanvang
van de competitie. Ook dit jaar doet onze club
mee en dit met liefst 3 ploegen. De loting
bracht volgende wedstrijden uit de bus :
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8e finales te spelen in week van 09 tot 14/12

Woensdag 28/08 - 20h00:
H'tel-Eksel A - Heusden C : 8 - 1
(Ben 1, Jos 0 , Ivo 0)

Heusden A - Mattec C

Donderdag 29/08 - 19h00:
Heusden B - Herckenrode A : 1 - 8
(Bjorn 0 , Patrick C 0, Marco 1)
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Do 12/12 19u00

Activiteit Gordelen

Wedstrijdverslagjes

01 sept 2012

(2e wedstrijdweek E- en jeugdploeg)

Hierbij een kort verslag van onze opnieuw
legendarische gordeltocht gisteren, gereden
door Goris Rudi, Goris Marc en Wellens
Steven.

De E ploeg in competitie tegen Aarschot
In totaal wonnen we 9 van de 16 matchen.
Marc hield de tegenpartij in de gaten tijdens
de matchen. Daarna gaf hij raad over de
zwakke kanten van de tegenspelers.
Hierdoor waren we iets beter voorbereid.

Rudi, Marc en Steven schreven zich dit jaar
opnieuw in voor de gordel, nieuwe versie.
Uiteraard kozen we voor de zwaarste tocht,
115 km. We schoten nogal zwaar uit de
startblokken, zodat wij tegen de middag al
over de helft waren. Op ons gemak reden wij
verder, en deden zo tegen 16u een laatste
terraske (geuze, tripel en Brusselse wafels met
slagroom).

Marc, Kemal en Maarten wonnen 2 matchen.
De extra adrenaline zorgde steeds voor de
winnende sets.
Steven won 3 matchen. Hij gaf nooit op en
bleef vrij rustig tijdens het spel.

Die laatste activiteit liep een beetje uit,
wegens uiterst aangenaam, en plots beseften
wij dat wij nog maar één uur hadden om van
Wemmel (plaats van terras) naar Hofstade
(aankomstplaats) te koersen! Want als we na
18.u binnenkwamen, zou dat buiten de tijd
zijn. In paniek scheerden wij ons weg.

Er was ook nog even een kleine discussie
omtrent ‘2 ballen’ die uitdraaide in het
voordeel van Heusden.
We bereikten alle vier meer dan we dachten.
Vandaar dat we dit nadien op café vierden.
De jeugd in competitie tegen Leopoldsburg

Steven zoefde vooruit aan 35
km per uur. Rudi en Marc
bleven verdwaasd achter.
Deze situatie duurde exact 10
minuten, totdat Steven, die
intussen al aan de kant stond
wegens total loss, op zijn
beurt Rudi en Marc zag
voorbijscheren.

Senne, Jarne en Tijs speelden de matchen op
verplaatsing tegen Leopoldsburg.
Robbe is door een blessure een tijdje uit
roulatie
Het dubbel spel werd gespeeld door Jarne en
Tijs. Samen spelen is niet gemakkelijk. Maar
na een inspanning gefocust op de bal
behaalden ze een mooie overwinning.
We wonnen alle matchen.
Dit was een mooie prestatie van de jeugd.

Al dat gezoef leverde helaas niet veel op, want
we haalden 18u niet. Meer zelfs, wij waren de
allerlaatsten van alle deelnemers (hou het stil)
... Maar wij hebben ons zeker en vast het best
geamuseerd. Volgend jaar keren we terug
voor een nog sterkere prestatie!

Tips die helpen om nog beter te worden:
*Let op de technieken van tafeltennis.
*Blijf je sterk inzetten tot het einde van de
match. Anders kun je wel eens een keertje
verliezen.
*Leidt mekaar niet af tijdens het dubbelspel.
*Blijf steeds gefocust op de bal.
We mogen trots zijn op onze jeugdploeg.
Misschien maken we in de toekomst kans op
de jeugdbeker.
Geschreven door Maarten Beylemans
25 september 2013

Geschreven door Wellens Steven
maandag, 02 september 2013
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Heb je zelf iets belangrijks mee te delen of wil
je de medeleden laten mededelen in je
vreugde of verdriet, stuur een mailtje naar
onze webmaster.

Eetdag
Door omstandigheden zal volgend jaar onze
eetdag enkele maanden later plaatsvinden
dan oorspronkelijk gepland.
Zondag 27 april 2014 is de datum die je
moet vrijhouden om deze dag mee te doen
slagen.

Webwinkel
Jullie hebben natuurlijk ook al op de website
gezien dat onze trainer kan zorgen voor jullie
nieuwe materiaal.
Als we in groep een bestelling plaatsen kan hij
wat korting geven, dus neem even een kijkje
op zijn website en online winkel.

Clubboekje
Ben Switten is al een tijdje naar zijn nieuwe
woonst verhuisd: Heerbaan 30 3582 Koersel.
Wie ontdekte nog een foutje in het nieuwe
clubboekje? Laat dit zo snel mogelijk weten
aan Ludo. Liefst per e-mail.

Verloren/Gevonden
Na de "vergeten palet" (die terecht kwam, hé
Bjorn) en 2 weken later weer “vergeten” werd
. . . is er nu een "vergeten groene trainingsjas"
maat 7 (van vorige seizoen) die achtergelaten
werd op donderdag 31/10 in de kleedkamers
van de kleine sporthal. Deze werd in de
materiaalkast gelegd en wacht nu wellicht nog
op zijn eigenaar.

Mopje
Een oude, ietwat dikke, vrouw stapt de lift in.
Op de 2e verdieping stopt de lift en een
knappe vrouw stapt in. Ze verspreidt een
zoete parfumgeur. Met opgeheven hoofd zegt
ze: "Ralph Lauren. 150 euro per flesje."

...wordt vervolgd ???

Op de 4e verdieping stopt de lift weer en
opnieuw stapt een knappe vrouw de lift in.
Deze laatste heeft een heel frisse parfum op.
Ze merkt dat de twee vrouwen ruiken en op
een arrogante manier zegt ze: "Chanel, 300
euro per flesje!"

Der was/wordt er een jarig, hoera!

Bjorn H
Marco L
Steven W
Jimmy B
Ivo C
Ludo B
Peter O

Website

06/09
12/10
25/10
15/11
27/11
16/01
20/01

Jozef N
Steven G
Rudi G
Tim S
Marc G
Maarten B
Ruben B

08/09
25/10
09/11
09/11
31/12
20/01
30/01

Op de 7e verdieping moet de oude dikke
vrouw eruit maar voor ze dat doet laat ze nog
een dikke scheet en zegt lachend: "Bruine
bonen, 1 Euro per pot!"
Wanneer mensen banken beroven gaan ze
naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze
een bonus.

www.ttcsmash.be

Breng onze vernieuwde website regelmatig
een bezoekje, om de laatste nieuwtjes te
weten te komen.

redactie: Ludo Bellinkx
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Ten huize van...Steven Wellens
Initiatieven, ideeën, verzoeken, enzovoort worden binnen
de club altijd ter harte genomen, zeker als ze ons
clubblad “Smashke” aanbelangen. Zo lanceerde Patrick
Elsen het idee om de rubriek “Ten huize van...”, die in
lang vervlogen tijden enkele malen verscheen in het
clubtijdschrift, weer in leven te roepen. Dit verzoek kwam
in de juiste oren terecht en aldus geschiedde: de eerste
editie van “Ten huize van...” is een feit, en hopelijk is dit
het begin van een mooie reeks.
Voor de eerste editie moest natuurlijk een speciaal clublid gekozen worden. Meteen werd er gedacht
aan Steven Wellens: het is iemand die we allemaal kennen, maar die toch nog steeds schuilgaat
achter een lichte waas van mysterie, te meer omdat hij het lid is dat zich het verst (55km enkele rit!)
moet verplaatsen naar onze sporthal. Hij stelt wekelijks de ploegen samen, hij speelt met anti-top en
hij is een echte liefhebber van het spelletje, maar wat is er nog meer te vertellen over deze vrijgezel?
We komen het allemaal te weten in een openhartig gesprek ten huize van Steven Wellens in Wilsele,
bij Leuven.
Vrijdag 8 November 2013, 12u15. Een druilerige herfstdag vormt de achtergrond van mijn bezoek aan
Steven. Ik parkeer de auto en wandel naar het correcte huisnummer. Ik kom aan bij een mooi
rijtjeshuis en bel aan. Steven ontvangt me hartelijk en geeft me een korte rondleiding in zijn woonst.
Het is een gezellig huisje, dat veel ruimer is dan het er initieel uit zag, met een mix van moderne en
retro invloeden, en met enkele klemtonen in de inrichting die direct enkele interesses van Steven
blootleggen: muziek en literatuur. Leuk weetje: voor het opslaan van CD’s, LP’s, boeken, enzovoort
maakt Steven gebruik van wijnkratten. Deze hebben de ideale afmetingen, zijn eenvoudig te stapelen,
en geven een warme, gezellige sfeer aan het interieur!
Met een broodje Club Kip en een tas koffie in de aanslag, allemaal voorzien door de gastheer, en met
de nieuwe plaat van Charles Bradley op de achtergrond, stel ik mijn eerste vraag:

Wanneer heb je je voor het eerst bij TTC Smash Heusden aangesloten?
Steven: “Ik weet het niet meer precies, maar het was ergens in het begin van de jaren ’80. Ik en
Stefaan Henrix waren ongeveer 2 jaar aangesloten bij de tafeltennisclub in Zolder, die zich achter het
zwembad bevond, maar deze club hield op te bestaan. We gingen dus op zoek naar een nieuwe club
en er waren verschillende opties in de buurt. Zo zijn we eens gaan kijken bij Malpertuus, het grote
Hasselt en Heusden en besloten we om naar Hasselt te gaan. Terwijl we voor een eerste training
onderweg waren naar Hasselt in de auto, kregen we toch allebei het gevoel dat Hasselt geen ideale
keuze zou zijn. Impulsief besloten we toen samen om naar het bescheiden TTC Smash Heusden te
verkassen. We hebben onmiddellijk rechtsomkeer gemaakt en ons aangesloten bij de club.”
Heb je nog bij andere clubs gespeeld?
Steven: “Ja. Naast Zolder en Heusden, heb ik ook nog een tijd gespeeld bij Pingouin Leuven, de
oudste club van het land (zo werd me verteld door de leden). Ik speelde in die periode competitie voor
TTC Smash Heusden, maar trainde door de week in Leuven. Nadat ik me echter ingeschreven had
voor het jaarlijks clubkampioenschap bij Pingouin, kreeg ik van het bestuur te horen dat ik mocht
deelnemen, maar absoluut niet mocht winnen. Omdat ik dit een bijzonder ongastvrije daad vond, heb
ik de club enkele weken later verlaten.”
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Waarom ben je ooit met tafeltennis begonnen?
Steven: “Ik en mijn broer hadden thuis een tafel staan die ik had gekregen voor mijn plechtige
communie, en zo heb ik de smaak te pakken gekregen. We speelden ook vaak met Stefaan in de
garage van zijn buur Patrick Vandeput. We speelden dan met inzet, en Stefaan was eigenlijk altijd een
niveau beter. Gelukkig was hij een milde winnaar en schonk hij zijn gewonnen inzet vaak terug weg,
ook al ging het soms om grof geld!”

Met welk materiaal speel je momenteel?
Steven: “Op de rughand ligt een rode anti-top Joola Tonihold. Dit is de allereerste anti-top rubber die
ooit gemaakt is. Op de voorhand een zwarte Tibhar Sinus Sound. Mijn houtje is een Donic Burn Off-.”

Wat is je slechtste en beste eigenschap in het tafeltennis?
Steven: “Mijn slechtste eigenschap is dat ik niet goed tegen mijn verlies kan. Ik heb hier aan gewerkt
en de laatste jaren denk ik niet dat vele mensen hier nog veel van merken. Ik kan nog wel eens kwaad
worden of in de put zitten na een verloren match, maar ik blijf altijd sportief. Mijn beste slag is, als alles
goed zit, mijn unieke aanval rughand rechtdoor met mijn anti-top. Hiermee verras ik heel vaak de
tegenstander.”

Wat is je favoriete drinken en eten na een tafeltennismatch?
Steven: “Drank: Westmalle Tripel. Eten: Frieten met twee lange hamburgers en tartaar.”

Vertel eens over je levensloop: waar heb je gewoond, wat heb je gestudeerd, waar werk je, ...?
Steven: “Ik ben geboren in Hasselt en opgegroeid op in Zonhoven. Ik heb een broer die vroeger ook
nog bij de club gespeeld heeft. Ik heb licentiaat geschiedenis gestudeerd aan de KU Leuven en ben
daar dan blijven plakken. Ik heb na mijn studententijd burgerdienst gedaan en heb freelance voor het
lokale streeknieuws geschreven. De reportage waar ik het trotst op ben, was er een over het
toenemend druggebruik in Leuven, waar ik voor alle duidelijkheid zelf voor niets tussen zat!. Daarna
heb ik een tijdje les gegeven in het middelbare onderwijs. In 1993 ben ik begonnen als
stafmedewerker bij het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen. Vanaf 1999 tot 2007 was ik
communicatieverantwoordelijke voor de Kaholieke Hogeschool Mechelen. Sinds 2007 werk ik als
onderzoeker bij Memori, een onderzoeks- en expertisecentrum aan de Thomas More Hogeschool in
Mechelen dat zich toespitst op communicatie van overheidsbedrijven, socialeprofitorganisaties en
bedrijven (www.memori.be).”

Wat zijn je hobby’s buiten tafeltennis?
Steven: “Muziek. Momenteel vooral luisteren, maar in het voorjaar ga ik ook les volgen om mijn
drumstel beter te kunnen bespelen. Ik doe ook nog aan andere sporten, vooral fietsen. Zo bereid ik
me voor op mijn jaarlijkse fietsvakanties waar ik enorm van kan genieten. Ik schrijf me hiervoor altijd
alleen in en kom op de geplande route vaak andere fietsers tegen waarmee ik dan 1 of 2 dagen
optrek. Het zijn wel zeer intensieve vakanties, en na afloop ben ik dan ook volledig uitgeput.”

5

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Steven: “Ik heb in 2007 een fantastische fietsvakantie meegemaakt in de streek van de Etrusken, ten
Noorden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Prachtige dorpjes, een rijk cultureel erfgoed, lekker eten
en drinken en gastvrije mensen: de perfecte vakantiebestemming. Ik ben ook eens een week in New
York geweest en heb er met volle teugen genoten van het hectische stadsleven en de speciale
architectuur, die toch wel gezelligheid uitstraalde.”

Wat is je favoriete film en serie?
Steven: “Film: Once upon a time in the West. De openings scène met de irritante vlieg is me altijd
bijgebleven (http://www.youtube.com/watch?v=9WGMIHcETBI). Het is een film die iedereen ooit
gezien moet hebben. Serie: The Sopranos.”

Wat is je favoriete website?
Steven: “Www.allmusic.com. Op deze website kan je experten reviews lezen van muziekalbums,
concerten, enzovoort. Daarnaast ben ik natuurlijk fan van onze eigen clubwebsite www.ttcsmash.be!”

Ik heb bij enkele clubleden in de cafetaria na de trainingen gepolst wat ze aan jou wilden
vragen. Davy zou graag willen weten wat je favoriete muziekgenre en artiesten zijn.
Steven: “Als je mijn CD’s bekijkt, zul je zien dat er niet echt 1 genre bovenuit steekt. Ik heb hier CD’s
met jazz, new wave, soul, West-Vlaamse doom metal, rock, dance... enfin van alles wat. Als ik er
enkele artiesten zou moeten uitkiezen, ga ik voor John Cale, Neil Young en Nick Cave. De sound van
de New Wave heeft me ook altijd aangesproken, vooral in groepen zoals New Order en Joy Division.
Ik heb een absolute hekel aan moderne R&B en alles wat er naar ruikt.”

Marc zou willen weten of je graag de Gordel rijdt.
Steven: “Natuurlijk! Ik heb tot nu toe twee keer meegedaan. Heel plezant! Nooit gedacht dat ik meer
dan 100 km aan een stuk zou kunnen rijden, dat wou ik echt eens testen. De laatste keer waren we
heel vroeg vertrokken, maar tegen de namiddag zat ik door mijn beste krachten heen. We zijn rond
16u op een terras beland en zijn er een uur blijven zitten, terwijl we ten laatste om 18u in Mechelen
moesten zijn. Ik heb op dat terras twee Brusselse wafels met slagroom gegeten en twee Geuzes
gedronken. In de suikerrush ben ik dan om 17u als een speer de fiets opgesprongen, maar na 30
minuten waren de suikers volledig opgebrand en heb ik de rest doodvermoeid afgewerkt. Resultaat: ik
kwam een kwartier buiten tijd aan, als allerlaatste, maar de 110km waren toch volledig verwerkt! PS.
Marc en Rudi waren trouwens voorlaatste!”

Dominiek wilt weten wat je klassementsambities zijn.
Steven: “Ik heb vandaag mijn hoogste klassement ooit, namelijk D2. Ik heb niet echt de ambitie om
nog een hoger klassement te behalen. Ik zou graag een goede D2 blijven.”
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Jimmy vraagt zich af of je als bestuurslid ooit voorzitter wilt worden of nog 10 jaar
interclubleider blijven.
Steven: “10 Jaar interclubleider, natuurlijk! Omdat het zo plezant is, zeker met spelers zoals Jimmy!”

Ludo stelde de volgende vraag: “Heb je ooit gedacht aan stoppen met tafeltennis?”
Steven: “Dat Ludo deze vraag zelfs nog maar durft te stellen! Maar serieus: de afstanden die ik moet
afleggen zijn soms wel zwaar, vooral voor de matchen op vrijdagavond na een drukke dag op het werk
en in de file. Na een heel slechte reeks in de competitie komt de gedachte soms ook wel eens
bovendrijven. Maar echt op de rand van stoppen gestaan? Neen.”

Yuliya wilt weten waar je de motivatie haalt om na 30 jaar nog altijd te tafeltennissen.
Steven: “Op de eerste plaats het spel zelf, natuurlijk. Ik speel nog steeds heel erg graag. Daarboven
komt ook dat ik de sfeer in de club echt wel goed vind. De mix van de oudere generatie en de nieuwe
generatie, waar ik het allebei goed mee kan vinden, vind ik heel plezant. Het siert de club dat al deze
generaties zo goed met elkaar overweg kunnen. Het is ook zo dat de tafeltennisclub een allegaartje is
van alle soorten mensen en ik vind het leuk dat ik via de club in contact kom met mensen waarmee ik
anders nooit in contact zou komen.”

Paul stelt de volgende vraag: “Waarvoor kies je als je een keuze zou moeten maken: nooit
meer tafeltennis of nooit meer frieten met 2 lange hamburgers en tartaar?”
Steven: “Joker.”

Ivo wilt weten over hoeveel paletten je ooit hebt beschikt en wat de totale kostprijs hiervan is.
Steven: “Moeilijke vraag. Ik schat een 20-tal paletten voor een totale waarde van ongeveer 2000
EUR.”

Een anoniem lid zou nog willen weten of je ooit doping hebt gebruikt.
Steven: “Slik. Neen. Wat ik wel doe voor een competitiematch is een pintje, of een fluitje, drinken. Ik
denk dat ik dat van Paul geleerd heb. Uit ervaring weet ik dat het goed is voor mezelf om een beetje
bier in mijn systeem te hebben voor aanvang van de wedstrijden.”

Jos wilt weten of je al een nummer kan drummen op je drumstel.
Steven: “Helaas. Zoals eerder gezegd begin ik binnenkort aan drumlessen en dan hoop ik snel
vooruitgang te boeken. Ik kan al wel een beetje spelen, maar een volledig nummer is wat veel
gevraagd. Jos is hier trouwens al eens geweest, en hij was meteen weg met de drums. Wat een
talent!”
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Is er verder nog een tafeltennis gerelateerd verhaal dat je met de rest van de club wilt delen?
Steven: “Ik herinner me nog levendig de eerste match die ik ooit in competitie won. Jaak Custers
stond naar mijn wedstrijd te kijken, en het enige wat ik de hele tijd deed was verdedigen. Uiteindelijk
won ik de match van mijn tegenstander, een D6, en kreeg ik van Jaak een welgemeend applaus.”

Hartelijk bedankt voor de rondleiding, het interview, het broodje, de koffie, de Pim’s koeken en
de frisdrank!

De vliegende reporter

F.

Steven aan het werk in zijn bureau

. . . en met plezier in actie
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