TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

December2013 - mei 2014

Beste leden
Vinden jullie ook niet dat de tijd tegenwoordig
voorbij vliegt. Het lijkt of nieuwjaar nog maar
net achter de rug is, Valentijn is al dan niet
gevierd of vergeten en het scheelde niet veel
of de carnavalstoet gooide al paaseitjes uit.
Het clubkampioenschap op paaszaterdag werd
alweer een sportief onderonsje met achteraf
een gezellig etentje.
Onze jaarlijkse eetdag zorgde voor wat zaad in
ons bakje en een maandje later konden we
weer aanschuiven voor ons clubfeest.

En Wouter zal zijn baby zéér binnenkort
mogen beginnen pamperen.

In de interclubcompetitie heeft de C-ploeg de
kampioenstitel verdiend binnengehaald en
kan zo weer naar derde provinciale stijgen.

Beker van Limburg

De D-ploeg moest daarentegen nog zeker één
overwinning boeken om niet in de degradatiezone terecht te komen. Natuurlijk is dat ook
gelukt! En zelfs in de laatste match tegen een
sterker Alken B kaapten ze een gelijkspel weg.

Onze “A-ploeg” werd eruit geknikkerd door
Morata.
Hierbij een verslagje gepikt van de site van
Morata…….

Enkele spelers deden aan jeugdwerking op
hun eigen manier.
Andy werd in december vader van Sieme.

Mol Rauw 07/02/2014
Kwart Finale: Morata A - Heusden A
TTC Morata trad in de kwartfinale aan met
Glenn, Milan en Nick tegenover hun stond
Heusden A met Degraen Dominiek (C2),
Gelade Wouter (C6) en Ralki Marc (een zeer
ervaren E6). Er waren weer heel wat
toeschouwers op post om de ploeg aan te
moedigen.
Nick begon tegen Wouter die iets te sterk leek
en Milan verloor in de 5de set met 9-11 tegen
Dominiek.
Er was dus een 0-2 achterstand. Toen trad
Glenn aan die dankzij de goede coaching van
Wilfried en Jacques met 3-2 won tegen Marc.
Naast Glenn speelde Nick, waar zijn
tegenstander alles uit zijn hoed moest toveren
om een zeer sterk spelende Nick af te houden.
Het stond 1-3 voor Heusden A. Maar toen
draaide de wedstrijd met de inbreng van Jef in
de spionkop. Milan won met 3-2 tegen Marc
en Glenn won met 3-1 van Wouter.

Frederik en Yuliya werden papa en mama van
een ferme zoon Leon. Samen met mama
kwam hij bij de uitmatch in Paal al een eerste
keer supporteren.
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Het bleek een echte thriller te worden. Het
stond 3-3. Milan en Nick trokken beide hun
niveau van de hele avond door en wonnen
beide met 3-1. Milan tegen Wouter en Nick
tegen Marc.

heel lang geleden. Bjorn (3) en Ruben (3)
moesten wel de duimen leggen tegen Gert (3).
Ook een vermelding waard is Robbe (2) die
voor het eerst mocht proeven van 5de
provinciale en die het uitstekend gedaan heeft
voor zijn eerste wedstrijd.

Einduitslag 5-3..

Herkenrode A - Juniors A : 2 - 8.
Met Senne (3) aan de opslag en met de hulp
van Jarne (2) en Tijs (2) werd het ook hier een
vlotte overwinning.

Competitie
Samenvatting van de laatste matchen
Geschreven door Administrator

Uitslagen week 18 : Alleen D-ploeg onderuit
Herckenrode B - Heusden A : 8 - 8 :

Uitslagen week 19
Zaterdag 15/03/2014 THUISMATCH

Een goede start met zelfs een voorsprong van
3 - 6 en zelfs nog 6 - 8 kon niet worden
verzilverd in een overwinning. Een sterke
Jimmy (3) en Paul (3) moesten alleen hun
meerdere erkennen in B6 Christophe (4)
terwijl Patrick (2) in een spannende (maar wel
verloren ) vijfsetter de duimen moest leggen
tegen Kris.

Geschreven door Administrator

Heusden C kampioen ...proficiat mannen
Heusden A - Hoeselt C : 6 - 10.
Tegen de leiders heeft de A-ploeg een
verdienstelijke wedstrijd gespeeld. Patrick (3)
was weer in goede doen en verloor met de
nodige dosis pech tegen Wouter (3), Stefaan
(2) was weer goed voor "zijn 50%" en Ben had
een mindere dag : "de spelers lagen mij niet".
Wouter (0) tenslotte speelde goed maar was
toch niet opgewassen tegen deze sterke
spelers, alhoewel hij in 2 wedstrijden een
vijfsetter kon afdwingen.

Paal B - Heusden B : 4 - 12.
Vrij gemakkelijke overwinning waar alleen
Frederik (4) alles wist te winnen. Wouter (3),
Marc (3) en Steven (2) vervolledigden het
viertal. Door deze overwinning is het bijna
zeker dat een langer verblijf in tweede een feit
is.

Heusden B - Lanaken A : 9 - 7.
Tegen slechts 3 spelers werd het toch een
genietbare wedstrijd. Frederik (3) en Dominiek
(2) waren goed voor de nodige punten om de
overwinning toch in Heusden te houden. Marc
G en Marc R kwamen beiden toch nog iets te
kort.

Mattec D - Heusden C : 3 - 13.
Ook hier geen problemen voor de C-ploeg die
door deze overwinning nog 1 stap verwijderd
zijn van de titel. Davy (4) was niet te verslaan
terwijl Rudi (3), Jos (3) en Tim (3) hun meerder
moesten erkennen in Paul (3).
Paal D - Heusden D : 15 - 1.

Heusden C - Lanaken E : 14 - 2.
Een overwinning was nodig om te kunnen
vieren en dat werd dan ook vlot gedaan. Het
negende punt was voor Rudi (3) en daarmee
bekroonde de C-ploeg zich tot een verdiende
kampioen. Een heel jaar aan de leiding
gestaan en op 3 wedstrijden van het einde
kan de riem er af. Na de wedstrijd werden er
dan ook meerdere flessen gekraakt en werd
er dan nog in de cafetaria menig gerstenat
genuttigd. PROFICIAT......

Paal D te sterk tegen een (te) verzwakte Dploeg. Patrick (1) kon toch de eer redden in de
laatste wedstrijd zodat de nul toch verdween.
Ivo, Ludo en Steven Gong (pas terug uit China
en met jetlag) deden wat ze konden maar een
wedstrijdje winnen zat er toch niet in.
Paal F - Heusden E : 4 - 12.
Geen probleem voor de E-ploeg die vlot de
maat nam van Paal F. De man (of liever de
vrouw) van de match was hier Greta (4) die
liefst al haar wedstrijden won en dat was al

Heusden D - Aarschot E : 6 - 10.
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van de 4 gewonnen vijfsetters. Met een
goede start en met een tussenstand van 3-5
kon het nog alle kanten uit. Maar toen Jos (2)
en Kaziu (3) na de pauze er 3-7 van hadden
gemaakt was de buit "bijna" binnen. Toen
Davy (2) verloor tegen Jonathan (4) en Rudi
(3) de maat nam van Jos (2) waren de eerste
punten binnen (4-8). De 2 "oudjes" namen
voor alle zekerheid alle twijfels weg en was
de overwinning een feit (4-10). Dat de twee
laatste wedstrijden nog verloren werden was
toen nog een bijzaak....Het enige dat Rudi
moet onthouden als hij in Hasselt nog gaat
spelen : "balletje blijven omhoog gooien"

Ook voor de D-ploeg stond er een belangrijke
wedstrijd op het programma, winnen zou
betekenen dat ze zeker waren van het
behoud, maar dit gold ook voor Aarschot dat
zich voor deze wedstrijd extra had versterkt.
(door FF te geven met de hogere ploeg...). Tot
2-2 was het nog goed, maar toen Aarschot een
2 punten voorsprong nam, gaven ze dit ook
niet meer uit handen. Toen de stand 6-8 was,
werd er toch stiekem gehoopt op een
gelijkspel maar de 2 versterkingen bleken voor
Patrick (2), Jos (2), Tim (2) en Ludo (0)
inderdaad te sterk.
Heusden E - Schulen H : 7 - 9.
Nipte nederlaag voor de E-ploeg waar Ruben
(3), Steven G (2), Bjorn (1) en Greta (1) hun
meerdere moesten erkennen in Schulen H.

Hasselt G - Heusden E : 4 - 12.
Ook geen problemen voor de E-ploeg waar
alleen Greta (1) blijkbaar in iets mindere dag
was in tegenstelling tot Ludo (4), Ruben (4)
en Steven (4).

Juniors A - Rijkel-Borgloon A : 5 - 5.
Prima wedstrijd van de juniors die Rijkel hun
eerste puntje ontfutselden zodat ook dat
maximum sneuvelde. Robbe (2), Senne
(2) verloren alleen tegen een sterke William
(3) en Jarne (1) verloor ook nog zijn wedstrijd
tegen Didier (1) in een vijfsetter, anders had
er zeker een overwinning in gezeten.

Juniors zijn vrij

Week 22 : Winst voor iedereen in de laatste
thuiswedstrijd van dit seizoen
Heusden A - Schulen D : 11 - 5.
Een gelijkopgaande wedstrijd tot 2-2 en zelfs
een 3-5 achterstand. Toen de turbo werd
opgezet was er geen houden aan, in één ruk
naar 11-5. Patrick (3) Jimmy (3) en Ben (3)
waren al goed voor de overwinning en mister
50% Stefaan had zelfs "zweetdruppels" na zijn
laatste wedstrijd, nooit gezien in al die jaren
dat hij speelde.....l

Uitslagen week 20
Geschreven door Administrator
Voorshoven A - Heusden A : 0 - 16 (FF)
Malpertuus A - Heusden B : 12 - 4.
Alleen Wouter (3) op niveau, voor Stefaan
(1) is dit iets te weinig en voor Marc (0)
waren ze toch te sterk. Voor Jimmy (0) kwam
deze wedstrijd toch nog veel te vroeg, na een
weekje skieen (of was het aprés-skieen)
moest hij extra gewicht meesleuren en dat is
hem blijkbaar niet bekomen.

Heusden B - Aarschot B : 12 - 4.
Met slechts 3 spelers was Aarschot geen partij
tegen Frederik (3) Wouter (3) dat het gros van
de punten oogste, bijgestaan door Marc (1) en
Andy (1).
Heusden C - TTC Bilzen E : 15 - 1.
Tegen de derde in de stand werd het toch een
éénrichting wedstrijd waar alleen Rudi (3) een
wedstrijd moest prijsgeven, wat niet het geval
was voor Patrick, Steven en Davy.

Mattec C - Heusden C : 4 - 12.
In laatste instantie viel Steven nog uit met
griep, maar dit was geen probleem voor de
C-ploeg waar alleen Andy één setje moest
prijsgeven.

Heusden D - TTC Bilzen F : 12 - 4.
Een snelle start met een tussenstand van 4-0
en daarna uitgelopen tot 7-1. De overwinning
was "bijna" binnen. Toen Tim (3) het achtste
punt had gemaakt en Kaziu(2) zijn tweede
wedstrijd verloor na opnieuw die vervelende

Hasselt E - Heusden D : 6 - 10.
De wedstrijd die de D-ploeg absoluut moest
winnen om zeker te zijn van het behoud. Dat
het niet gemakkelijk was bewijzen de drie
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blessure van zijn schouder, was het afwachten
op Jos (4) en Patrick (3) om de klus te klaren :
9-3.

Alken D - Heusden E : 12 - 4 :
Met twee jeugdspelers, Robbe en Dario werd
het voor de E-ploeg wel een nederlaag maar
het positieve van dit is dat Robbe (1) toch een
wedstrijd won en Dario zichtbaar genoten had
van zijn wedstrijd. Met Greta (1) en Steven (2)
was dit voor de E-ploeg de afsluiting van het
seizoen.

Heusden E - Morata F : 16 - 0 (FF)
De competitie voor de jeugd is afgelopen.

Week 21: Eerste gelijkspel voor de D-ploeg in
de laatste wedstrijd van het seizoen

Clubkampioenschap

Leo A - Heusden A : 8 – 8 :

Zaterdag 19 april 2014
Bree C - Heusden B : 6 - 10 :
Slechts met 3 spelers richting Bree (Marc
moest noodgedwongen FF geven wegens een
kwetsuur) was dit geen probleem voor de rest.
Met Frederik (4) en Wouter (4) aan het kanon
bijgestaan met Steven (2) en de laatste
overwinning van het seizoen was een feit.

Verslag van de tornooileider: Marc G.

Traditiegetrouw spelen we op paaszaterdag
ons clubkampioenschap en dat was dit jaar
niet anders.
Met achttien inschrijvingen van de
gevorderden en zes van de jeugd, hadden we
toch een mooie opkomst en konden we dan
ook een interessant tornooitje in elkaar
steken.

Bambi B - Heusden C : 3 - 13 :
Probleemloze overwinning van de C-ploeg
waar Rudi (1) een klein steekje liet vallen en
Ivo (2) zijn duit in het zakje deed. Voor Patrick
(4- die het seizoen afsloot met slechts 3
nederlagen) en Jos (4) waren er geen
problemen.

De gevorderde spelers werden ingedeeld in
drie reeksen van telkens zes spelers. Iedereen
moest binnen zijn reeks tegen elkaar spelen
en de beste zestien gingen door naar de
tweede ronde.
Dit seizoen werd er gespeeld met de gewone
vorm van voorgift. D.w.z. als bijvoorbeeld een
C2 speelt tegen een E0, dan moet er gestart
worden met 0-4 en moet de hoogst
geklasseerde een tandje bijsteken om toch als
eerste elf punten te halen.

Alken B - Heusden D : 8 - 8 :
Met weinig ambities werd de reis naar Alken
aangevat. Dat het een moeilijke wedstrijd zou
worden (met 3 D6 en 1 E0) werd al duidelijk
na de eerste wedstrijden met verlies voor
Kaziu, Patrick en Tim (3-1) . Dat Ludo zijn
eerste wedstrijd won tegen "den Johny" was
al een verrassing op zich. De nul was toch al
van de tabellen. Hij zorgde ervoor dat de rest
zich dubbel plooide en het werd zowaar 3-3.
Dat Alken daarna nog uitliep tot 5-3 en zelfs 64 (met ook al een winstwedstrijd voor Tim).
Dat was blijkbaar nog niet genoeg, toen
Kaziu(2) en Patrick(2) er zelfs 6-6 van hadden
gemaakt konden Tim(2) en Ludo (2) niet
achterblijven : het werd zowaar 6-8. DE twee
laatste wedstrijden zouden de beslissing
brengen, ofwel winst of het bleef bij dit
verdiende gelijkspel. Patrick moest zijn
meerdere erkennen in Eric (3) en Kaziu kon
het niet waarmaken tegen "den Johny" een
speler die hem helemaal niet lag.

Na veel gezweet, gevloek en getier kon de
tweede ronde aangevat worden met volgende
spelers : Ben-Steven, Paul-Jimmy, Rudi-Ivo,
Frederik-Davy, Wouter-Johan, Stefaan-Marc G,
Dominiek-Marco, Patrick E-Patrick C.
Het werden spannende wedstrijden waar Ivo
verrassend Rudi uitschakelde.
De kwartfinale kon dan beginnen met de
volgende spelers : Ben-Patrick E, FrederikDominiek, Jimmy-Stefaan en Wouter-Ivo.
Opvallend was dat de oudere spelers de
duimen moesten leggen tegen het jeugdig
geweld, want zowel Paul, Patrick E, Stefaan als
Ivo mochten gaan douchen.
De zaal werd opgeruimd en de halve finale
kon aanvangen onder het deskundig oog van
onze scheidsrechters Johan en Patrick C. De
loting gaf volgende wedstrijden : Ben-Frederik
en Jimmy-Wouter.
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Het werden telkens 5-setters waar Ben en
Jimmy aan het langste eind trokken. Willy
werd er bij geroepen en de finale kon
beginnen met Ben tegen Jimmy. Het werd
weeral een spannende 5-setter, waar Jimmy
toch een bijna verloren positie kon
rechttrekken en de belle in 10-12 wist te
winnen.

Eetdag

Proficiat Jimmy die voor het eerst in zijn
sportieve loopbaan het hoogste schavotje
mocht betreden.

Ook werd het concept lichtjes gewijzigd: de
tagliatelle met zalm werd op onze kaart
vervangen door een halve haan en het werk
van kok Ivo werd een beetje dragelijker
gemaakt door het extern aankopen van enkele
gerechten in plaats van alles zelf te bereiden.

Op zondag 27 april 2014 vond onze vierde
eetdag op een rij plaats. Als locatie keerden
we terug naar de plaats waar onze eerste
eetdag was, namelijk het zaaltje van de
Schuttersgilde naast het restaurant "Stefan &
Ann".

De jeugdspelers, onder de hoede van Willy,
speelden hun eigen tornooitje met 6
deelnemers namelijk :
Tijs, Teun, Senne, Robbe, Dario & Jarne

Op zaterdag was de harde kern paraat met
een man of 5 om de zaal volledig klaar te
zetten, de groenten te snijden, de koude
schotels voor te bereiden, de drank in orde te
brengen, enz.

1e: Robbe 5 overwinningen
2e: Senne 4 overwinningen
3e: Tijs 3 overwinningen
4e: Jarne 2 overwinningen
5e: Dario 1 overwinning
6e: Teun 0 overwinningen
Dus : Robbe is onze Clubkampioen 2014

Op zondagochtend stonden de gemotiveerde
helpers van de eerste shift op tijd klaar en
werd iedereen een taak toegewezen. Alle
taken werden vlekkeloos uitgevoerd wat
leidde tot een zeer vlotte eerste shift. Tegen
half vijf arriveerden de helpers voor de
tweede shift en ook die verliep zonder
problemen.

Proficiat
De prijzen worden uitgedeeld op ons clubfeest
dat dit jaar zal doorgaan in Ubbersel op
zaterdag 24 mei 2014.

Tegen een uur of 8 konden we beginnen met
het opruimen van de zaal en kon het
afwasteam de laatste vuile borden, bestek,
potten en pannen afwassen en afdrogen.
Nadat alles was opgeruimd was er nog een
kort moment van verpozing om de activiteiten
van de dag te overschouwen en rond 22u
werd de zaal afgesloten.

Een speciale vermelding gaat naar Patrick E
die ons alweer van de nodige drank voorzag
tijdens het clubkampioenschap. Voor Willy die
het tornooi van onze jeugdspelers in prima
banen leidde, voor onze fotografen Frederik
en Kaziu die alles op de gevoelige plaat
hebben vastgelegd en vooral voor onze vriend
Steven Gong die ons achteraf trakteerde op
een chinees feestmaaltijd met loempia’s,
Chinese soep, een hoofdgerecht met rijst,
scampi, gehaktballen en nog meer van die
specialiteiten.

De algemene indruk was dat het een zeer
vlotte eetdag was: niemand heeft lang
moeten wachten moeten wachten op zijn of
haar eten en we hebben enkel positieve
reacties gekregen over de kwaliteit van het
eten. Het enige kleine minpunt was het aantal
verkochte menu's: met "slechts" 250 hadden
we dit jaar ongeveer 100 menu's minder
verkocht dan vorig jaar. Desondanks denken
we toch dat we genoeg winst hebben gemaakt
om de jaarlijkse huur van de sporthal te
betalen en misschien kan er ook nog wel een
traktatie van af op de algemene
ledenvergadering.

Ook nog een speciale vermelding voor Marco
die het dessert voor zijn rekening nam met
cake van de bovenste plank.
Na een traktatie van onze kersverse
clubkampioen in de gelagzaal van “ Het
Gezellehuis “, trokken we rond middernacht
moe en voldaan huiswaarts.
Bedankt aan iedereen, het was het beste
clubkampioenschap van de laatste twintig
jaar.

Dikke merci aan allen die hun beste beentje
hebben voorgezet om deze dag te doen
slagen.
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Eindrondes
Hier volgt het eindresultaat van de eindronde
officieuze jeugd van 26/04/2014 te Herckenrode :
Rijkel-Borgloon – Heusden : 9 – 1 .
Maar we hebben wel de 3de plaats gehaald, dus
dat belooft voor de toekomst van onze
jeugdspelers.

Andy K
Patrick C
Yuliya R
Patrik L
Patrick E
Annelies B
Marc R
Tijs T
Willy B

uw verslaggever, Willy
Onze C-ploeg Heren 4e provinciale werd in de
halve finales uitgeschakeld:
Heusden C – RS Bilzen D 6-10

21/02
05/03
14/03
17/04
24/04
01/05
25/05
14/06
28/06

Stefaan H
Patrick D
Wouter G
Dominiek D
Paul L
Ben S
Jarne C
Robbe C

28/02
06/03
03/04
23/04
25/04
11/05
27/05
16/06

Algemene ledenvergadering
Website

Donderdag 22 mei 2013 vindt de algemene
ledenvergadering plaats.

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

Hierop worden al de leden uitgenodigd om
eens hun gedacht te zeggen over het bestuur,
goede en minder goede zaken die ze hebben
opgemerkt tijdens het seizoen, hun visie op de
toekomst van de club en al wat er nog meer
op hun lever zou kunnen liggen.

Clubfeest

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. webmaster@ttcsmash.be

Zaterdag 24 mei 2014

Overlijden

Ook voor ons clubfeest keren we weer terug
naar de oude stal : de St.-Hubertusgilde,
Kanaalstraat (achter het voetbalveld) in
Ubbersel.

De moeder van één van onze leden ( Johan
Vanderhoydonck ) is overleden. Langs deze
weg willen wij onze deelneming betuigen aan
de getroffen families.

Normaal gezien heeft iedereen een
inschrijvingsformulier in de bus gekregen.
Zoniet, laat het direkt weten aan de redaktie.
Inschrijvingen binnenbrengen
maandag 19 mei 2014.

ten

www.ttcsmash.be

Bestuur TTC Smash Heusden.

Webwinkel

laatste

Nieuwe leden
Er hebben zich sinds nieuwjaar een rits nieuwe
jeugdspelers aangemeld. Hopelijk vinden ze
het tof in onze club en schrijven ze zich ook in
voor volgend seizoen.
Misschien kunnen we dan 2 jeugdploegen
vormen.
redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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