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Beste leden
Om 13:00 zijn we dan vertrokken vanuit
Beringen. Van daaruit had Ivo een mooie
route uitgestippeld, die de deelnemers van 2
jaar geleden nog wel moeten kennen. Via het
kanaal, verder langs de Paalse Plas, om zo
richting Deurne, Schaffen, Gerhagen terecht
te komen in Averbode via tal van leuke
fietsroutes. Bij de Houterenberg dacht ik even
een demarrage op te zetten met mijn jeugdig
enthousiasme. Echter, voor ik het maar goed
besefte, snelde de topfitte Ivo mij als een
speer voorbij. In Averbode aangekomen, kan
je natuurlijk niet om de Lekdreef, om een
lekker ijsje te lekken. Echter, waar de mannen
al langer naar aan het uitkijken waren, was
natuurlijk verderop een terrasje bij ‘’ ’t
Vossenhol’’. Westmalle, Keizer Karel, halve
liter bier, …, het smaakte als nooit tevoren.
Lesley en Mia hielden het rustig. Beiden
uitgerust met een elektrische fiets, maar ze
volgden wel zonder problemen.

Hier weer een overzichtje van de verschillende
(oude en nieuwe) activiteiten, nieuwsjes,
weetjes en verslagjes (dankuwel).
Onze club doet nog altijd wat meer dan enkel
trainen en competitie spelen. Kijk maar eens
op de website (www.ttcsmash.be) en verder
in dit Smashke.
Na enkele minder goede wedstrijden (zoals
bijna elk seizoen in de eerste weken) wegens
vele afzeggingen en zelfs een eerste forfait,
begint het nu toch weer wat op te klaren.
Hopelijk kan iedereen zich weer ten volle
inzetten voor zijn ploeg.
Omdat er vele jeugdspelers zijn bijgekomen,
zal er in januari wellicht gestart worden met
een 2de jeugdploeg.

Activiteit Fietsen

(10-08-2014)

Het is zover! De eerste activiteit met de club
zit erop! Het is een heuse fietstocht
geworden.
Op 10 augustus heeft het plaatsgevonden. Het
aantal genodigden was groot, het aantal
deelnemers minder. We waren uiteindelijk
maar met 6 man, waaronder 4 leden. Ivo, Jos,
Paul en mezelf, vergezeld met Mia en Lesley.
Tijdens de organisatie bleek dat de gekozen
datum
niet
ideaal
was
(vakanties,
familiefeesten, …), maar omdat de
deelnemende leden zo’n toffe leden zijn,
hebben we het toch maar laten doorgaan ;-) .

Na ons weer opgeladen te hebben, werd de
terugrit ingezet. Lesley zag de batterij van de
fiets al slinken, en voelde de bui al hangen. Na
10-15 km in de terugrit, rond Schaffen, was de
batterij helemaal leeg, terwijl we er al zo’n 45
kilometer op hadden zitten. Maar, met de
hulp van de mannen, zijn we toch, na veel
moeite, terug bij de waterski geraakt. Na dat
helpen duwen, was bij mezelf ook de pomp af,
en was ik zeer blij dat er nog fittere mannen
bij waren. En, alsof het zo moest zijn, begon
het net te gieten toen we de fiets weggezet
hadden, en in de waterski een drankje besteld
hadden. Op deze manier werd een zeer
gezellige fietsnamiddag afgesloten. Zeker voor
herhaling vatbaar, en hopelijk met wat meer
gegadigden.

Voor het vertrek van de fietstocht zijn we bij
elkaar gekomen aan de waterski in Beringen.
Echter, voordat het zover was, kwamen er al
onheilspellende telefoontjes van Jos richting
mezelf en Ivo. ‘’ Zullen we nie gewoon ene
gaan drinken?’’ of ‘’ ze voorspellen slecht
weer eh. Het gaan hagelen, onweren, …’’
waren de berichtjes/telefoontjes. Ivo en
mezelf waren echter, na het bekijken van
buienradar, veel positiever ingesteld, en zo
hebben we Jos toch kunnen overhalen.
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Les voor Jos: Luister niet altijd naar Mr.
Deboosere. Luister eerder naar Ivo en Wouter.
Anders kan je wel eens bedrogen uitkomen.

Je bent jong en …
Twee van onze jongste aanwinsten – Brice &
Kyara Vanderhaegen - hebben alles in zich om
het ver te schoppen. Daarom spelen ze ook
buiten de competitiewedstrijden nog in
tornooien allerhande.
+ TOP klassementen
-> Kyara 4e in reeks dames NG
-> Brice 3e in reeks heren NG (van de 6)
+ Jeugdcriterium fase 1 : preminiemen
-> Kyara mooi 10de bij de meisjes (van 12)
-> Brice 5de in zijn poule bij de jongens (van 7)
+ Jeugdcriterium fase 2 zondag 9 nov 2014
+ TOP Jeugdreeksen
zondag 16 nov 2014

Uw verslaggever, Wouter

Wedstrijdverslagjes
Beker van Limburg

Week 1 van de competitie zit er al weer op. 's
Middags mochten de jeugd en de E-ploeg
aantreden. Bij de E-ploeg lieten Ludo (4) en
Steven Gong (4) zich niet verrassen tegen
Lipalet H (E6, E6, NG, NG). Robbe won
verdiend 2 wedstrijden en Teun kon bij zijn
eerste kennismaking in 5de provinciale geen
wedstrijd winnen, maar dat zal niet meer
zolang duren. Eindstand: 10-6.
De jeugd trad aan tegen Centrum A, een zeer
sterke tegenstander (E4, E4, E6). Brice en
Dario speelden allebei zeer verdienstelijke
wedstrijden, maar konden geen winstmatch
veroveren. Arno kon dat wel en versloeg knap
een E4 en een E6. De eindstand hier was 2-8.
's Avonds was het dan de beurt aan de rest
van de ploegen. De A-ploeg won verdiend van
Bree A met 10-6. Paul, Ben & Frederik wonnen
er allemaal 3 en moesten enkel hun meerdere
erkennen in Koen (B6). Patrick verloor ook van
Koen en moest in 2 spannende vijfsetters ook
nog eens de duimen leggen tegen Senne en
Bob.
De B-ploeg overklaste Lipalet B met
overduidelijke 14-2 cijfers. Stefaan en Jimmy
waren ongenaakbaar, terwijl Marc en Johan
allebei 3 wedstrijden op hun naam konden
schrijven.
De D-ploeg won met het kleinste verschil van
een lastig & jong Herckenrode G. Tim en Jos
wonnen beide 3 matchen, Ivo 2 en Patrick 1.
Voor de C-ploeg kregen we volgende inzending
(waarvoor oprechte dank!!!) van Davy:

TTCSmash heeft 1 ploeg ingeschreven.
Wouter, Ivo en Marco
Zij kwamen uit in poule E met Lanaken en
Westerlo :
Groepsfase Week 2 (van 08/09 tot 13/09)
Zaterdag 13/09 - 19h00:
Lanaken A - Heusden A : 3 – 6
Afgelopen zaterdag, 13/09/14, stond de eerste
wedstrijd uit de poulefase van de Beker van
Limburg op het programma. Wouter, Ivo en
Marco mochten op verplaatsing naar het verre
Lanaken en namen met een vlotte 3-6
overwinning de punten mee naar huis. Een
goed begin van een hopelijk straffe campagne!
Groepsfase Week 03 (van 21/10 tot 26/10)
Do 24/10 - 19u00:
Heusden A - Westerlo C : 5 - 0
Geen commentaar
Loting 8e finales:
te spelen in week van 15/12 tot 20/12
1/8 Bree A
- bye
Vr 20u30
2/8 Dilsen B
- Schulen A Di 20u00
3/8 Hoeselt C
- Mattec A
Vr 20u30
4/8 Westerlo B
- RS Bilzen A Vr 20u30
5/8 Hoeselt D
- Schulen B Vr 20u30
6/8 Hechtel-Eksel A - Paal A
Ma 20u00
7/8 Heusden A
- Hoeselt B Do 19u00
8/8 bye
- Neerpelt C
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Na een jaar in 4de provinciale mocht de Cploeg eindelijk nog eens aantreden in 3de
provinciale. Eerste klip was Alken A. Op papier
was een tegenstand van C4, 06, C6, C6
mogelijk. Op zijn zachts uitgedrukt een
moeilijke tegenstander. De uiteindelijke
tegenstand werd C6, C6, D2, EO omdat 1
tegenstander donderdag opgenomen diende
te worden in het ziekenhuis, echter zonder erg
want hij was van de partij als supporter.
Rudi en mezelf deden wat we konden, we
speelden zelfs elk een 5 setter tegen een C6
maar helaas werden deze op het nippertje
beide verloren. Onze 2 speerpunten van de
ploeg, Patrick en Steven, deden echter wat
van hen verwacht werd. Gevolg: bij de rust
was het 4-4.
Rudi en mezelf deden daarna wat we moesten
doen: winnen tegen Benny (E0). Ik was zelfs ei
zo na dichtbij een stunt maar verloor weer in
een 5-setter tegen Koen (D2). Gelukkig haalde
Patrick zijn beste tafeltennis boven op het
juiste moment. Gevolg: 7-7 voor de laatste 2
wedstrijden.
De start in deze 2 laatste wedstrijden was
verschroeiend: Patrick en Steven kwamen
beiden 2-0 voor. Was een verrassing in de
maak? Maar toen kregen beiden een dipje en
kwam de tegenstand terug tot 2-1. Patrick
vond het stilaan genoeg geweest en mepte er
serieus op los en won: 8-7 voor Heusden. Tijd
voor Steven om de spanning nog wat op te
voeren door de 4de set te verliezen: 2-2. En
alsof dat niet genoeg was besloten beide
spelers onze zenuwen te tarten door
eindeloze balwisselingen. Eindverdict laatste
set: 13-15 voor Patric (Alken). Eindstand: 8-8.
In een sporthal omgetoverd tot sauna en met
een gesloten cafetaria toch een onverhoopt
extra punt voor de C-ploeg. Maar met 4 op 4
verloren 5-setters is er toch een dubbel
gevoel. Maar volgend citaat van de sterspeler
van Heusden (Patrick D) vat alles goed samen:
"Tafeltennis is een raar spelletje voor rare
mannen".

De A-ploeg mocht naar Bilzen B, op papier een
gelijkwaardige tegenstander (C0, C0, C0, C6).
Dat het niet gemakkelijk zou worden werd
meteen duidelijk en bij de rust stond het dan
ook logisch 4-4. Van deze eerste 8 matchen
waren er 5 vijfsetters, waarvan Heusden er 3
kon binnenhalen. Paul (2) en Jimmy (3)
geraakten dan ook nog eens licht geblesseerd
aan de schouder tijdens hun eerste
wedstrijden, maar met de nodige medicatiespray konden ze toch verder. Na de rustpauze
kon de A-ploeg het zeil meteen naar zich
toetrekken en werd het uiteindelijk nog een
verdiende 5-11 eindstand. Een collectief
mooie prestatie, waaraan Patrick (2) en
Frederik (4) ook hun steentje bijdroegen.
De B-ploeg mocht al op vrijdagavond naar
Morata B. Wouter (4) bleek outstanding,
terwijl Stefaan (3), Marc (2) en Andy (2) deden
wat er van hen kon verwacht worden. Een
vlotte 5-11 overwinning was het resultaat.
De C-ploeg moest, zoals reeds gezegd, het
onderspit delven tegen Hoeselt H. Patrick (3)
en Davy (2) stonden hun mannetje, maar
Steven (0) en Rudi (0) hadden beiden een offday. Volgende week zal het wel beter gaan!
De D-ploeg kende (bijna) geen genade met
Schulen I. Tegen een op papier veel zwakkere
tegenstander werd vlot met 1-15 gewonnen.
Enkel Patrick C (3) verloor een vijfsetter. Jos
(4), Ivo (4) en Tim (4) lieten zich niet
verrassen.
De E-ploeg ging winnen in Morata F met 6-10.
Ik heb hiervan geen wedstrijdstatistieken
gekregen...
De jeugd kon hun tweede wedstrijd wel
winnend afsluiten. Tegen Bilzen (E6, NG, NG)
werd gewonnen met 3-7. Brice (2), Kyara (2)
en Dario (2) wonnen al de NG's en het
dubbelspel, terwijl de E6 toch nog iets te sterk
bleek. Goed blijven trainen en binnenkort
kunnen jullie daar dan ook van winnen!
De E-ploeg in competitie tegen TTC Morata
Mol (26/09/2014)
Steven G, Senne, Robbe en Maarten
vertegenwoordigde de E-ploeg.
Eindstand: *Steven G: 3 gewonnen matchen.
*Senne:
2 gewonnen matchen.
*Robbe:
2 gewonnen matchen.
*Maarten
3 gewonnen matchen.
Totaal: 10 op 16 gewonnen.

Week 02 26-27/09
De tweede competitieweek is ook alweer
achter de rug. Voor de meeste ploegen werd
het een succes, enkel de C-ploeg moest het
onderspit delven.
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*Steven G bracht krachtige effectballen terug
naar de tegenstander. Hij hield lang de bal op
tafel. Kwam net iets te kort om de gehele
overwinning te bezorgen.
*Senne bracht krachtige smashballen aan de
overkant die de overwinning bezorgde. Hij had
niet altijd een correcte voetbeweging.
Hierdoor belandden de ballen wel eens in het
net. Blijven oefenen en je komt er wel.
*Robbe bleef steeds rustig en gefocust op de
bal. Waardoor de andere net datgene te kort
kwam. Hij mocht iets meer bewegen vanuit
zijn hele lichaam. Dan komt de overwinning
vanzelf.
*Maarten bracht zeer gerichte krachtige
ballen, afwisselend met zeer lage effectballen.
Hierdoor belandde een aantal ballen in het
net bij de tegenstander.
Korte ballen afwisselend met lage effecten op
de forehand van de tegenstander bracht de
moeilijkheidsgraad van het spel. Blijven
oefenen Maarten!
Verslag van Maarten

De basishouding van tafeltennis steunt op
techniek.. Dit zullen we aanleren. Al doende
leert men!
We hebben veel jeugdverantwoordelijken die
elk op hun manier de technieken van
tafeltennis aanleren. Ieder van hen hielp en
helpt nog steeds om de tafeltennis te doen
herleven binnen de jeugd.
Dank u wel Jos, Kaziu, Willy en Dominiek
Verslag van Maarten
Te veel afzeggingen bepalen de uitslagen van
week 03 :
Heusden A - Dilsen A : 6 - 10. Met een weer
uitstekende Frederik (4) was het vanaf het
begin
achtervolgen
geblazen.
Jimmy
(0) verloor zijn eerste twee wedstrijden in een
vijfsetter en ook Ben (1) en Paul (1) waren niet
in hen beste doen. Korter dan 3-5 kwamen ze
niet en Dilsen maakte de klus af.
Heusden B - Dilsen B : 4 - 12. Ook hier geen
kans voor de B-ploeg waar alleen Wouter (3)
de nederlaag iets kan verzachten met de hulp
van Johan (1); Marc (0) was er wel 2 keer
dichtbij maar verloor de beslissende
vijfsetters. Davy (0) deed wat hij kon, maar
meer dan enkele setjes winnen zat er niet in.
Heusden C - Aarschot C : 3 - 13. Door de te
vele afzeggingen was de C-ploeg op voorhand
kansloos. Jos (1), Tim (1) en Patrick (1)
zorgden voor de schaarse puntjes en voor
Ludo (0) waren de tegenstanders wel iets te
sterk. (Deze C-ploeg speelde week 2 als Dploeg....)
Heusden D - Neerpelt B : 5 - 11. Op papier de
sterkste tegenstander voor de titel, maar dat
belette Ivo (3) niet om vlot de maat te nemen
van D2 - E0 en E4. Zelfs tegen D0 André had hij
de kans om te winnen, na 10-12, 11 - 9 en 1012 was de veer gebroken zeker toen hij in de
derde set de klus niet kon afmaken toen hij
10-8 voorstond. Kaziu (2) deed wat hij kon
maar meer dan 2 wedstrijdjes zaten er niet
in, Steven (0) en Robbe (0) deden hun best

Jeugd in competitie tegen TTC R.S. Bilzen.
(27/09/14)
Kyara, Brice en Dario vertegenwoordigde de
jeugd.
Eindstand: *Kyara: 2 gewonnen matchen.
*Brice: 2 gewonnen matchen + dubbel.
*Dario: 2 gewonnen matchen + dubbel.
Totaal: 7 op 10 gewonnen.
*De jongste tafeltennisster Kyara speelde
geweldig. Ze maakte weinig fouten tijdens de
wedstrijden. Bleef steeds kalm en gefocust op
de bal. Onverwacht bracht ze snelle, gerichte
ballen. Dit gaf haar een verdiende
overwinning.
*Brice is de broer van Kyara. Hij beheerst de
technieken van tafeltennis. (pallethoudingen
en bewegingen met de voeten werden zeer
goed uitgevoerd.)
Soms had hij iets te weinig kennis om de E6 te
verslaan.
De krachtige effectballen van de tegenstander
maakte het moeilijk.
*Dario had op korte tijd veel bereikt. Zijn
pallethoudingen en bewegingen met de
voeten werden beter uitgevoerd. Hij bracht
krachtige ballen terug. Dit gaf een verdiende
overwinning. Hij kwam net iets te kort om de
E6 te verslaan.

WEEK 3
De E-ploeg in competitie (04/10/2014)
Björn, Tijs, Jarne en Maarten vertegenwoordigden de E-ploeg.
Totaal: 6 op 16 gewonnen.

4

De ploeg van de tegenpartij bestonden uit 4 Ezessen.

D4-D4. Zowel Jos als Patrick C als Tim konden
een D4 in hun zak steken. Voor Ludo was het
net niet. Van de zes 5-setters kon hier maar
eentje gewonnen. Eindstand 3-13.

De tegenstanders gebruikten uiteenlopende
technieken tijdens de wedstrijden. De juiste
techniek op het exacte moment gebruiken is
een kunst.

De D-ploeg kreeg Neerpelt over de vloer. De
eerste in de rangschikking met D0-D2-E0-E4.
Onze ploeg verweerde zich dapper en konden
toch 5 wedstrijden winnen. De grote man hier
was Ivo met drie overwinningen, waaronder
een D2. Proficiat Ivo. Ook Kaziu net terug uit
verlof kon twee wedstrijden winnen. Voor
Steven G en Robbe kan ik enkel zeggen blijven
trainen mannen, uw tijd kom nog. Eindstand
5-11.

Wij hadden net iets te weinig ervaring.
Wat liep er dan mis?
De juiste beweging van de voeten; niet te ver
van de tafel staan; hou de ballen laag; de
snijtechniek juist hanteren; snelle ballen
aanbieden; De opslagen zijn het belangrijkste
in een wedstrijd. De juiste opslag op het juiste
moment aanbieden; de juiste palletbeweging
maken.

De E-ploeg die met vier E6 tegen vier E6
stonden, kondigde zich aan een spannende
wedstrijd verwachten. Maarten kon zijn 4
wedstrijden winnen, Björn en Jarne deden er
nog eentje bij en voor Tijs was de
tegenstander toch te sterk. Eindstand 6-10.

Iedereen had meer dan zijn best gedaan om
de matchen te winnen. Als we iets meer
oefenen op de techniek, dan komen we er
wel!!
Verslag van Maarten.

Onze jeugdploeg was deze week vrij.

VERSLAG WEEK 3
Door de vele afzeggingen en door de zware
tegenstanders die ons kwamen bekampen
kondigde week 3 zich loodzwaar aan.
Het vonnis was dan ook vrij simpel : verlies
voor al onze ploegen.

Hopelijk kunnen we onze volgende
uitwedstrijden met omgekeerde cijfers
huiswaarts keren.
Verslag van Marc
Week 04 10-11/10
Weer een teveel aan afzeggingen (liefst 16 ! )
bepalen de uitslagen deze week met als
trieste balans een FF van de B-ploeg

Onze A-ploeg kreeg met Bilzen A toch een
haalbare kaart voorgeschoteld (C0-C2-C2-C2).
Hier was het Frederik die bewees dat hij in
bloedvorm zit met zijn 4 overwinningen. Paul
kon de pijn enigszins verzachten samen met
Ben met 1 overwinning. Jimmy bleef op 0
zitten, al was Jimmy er dicht bij met zijn twee
5-setters. Eindstand 6-10.

Tongeren A - Heusden A : 1 - 15. Alleen de Aploeg was voltallig en hier verloor Ben een
wedstrijd bij de stand van 0-10....
Leo A - Heusden B : 16 - 0 FF

Voor de verzwakte B-ploeg zag het er nog
hopelozer uit. Tegenstanders C2-C4-C4-C4.
Wouter die de laatste tijd goed bezig is kon
toch 3 wedstrijden winnen, enkel Peter C2
wist hem met 0-3 te overklassen. Johan met 1
overwinning deed het niet slecht. Marc met
twee verloren 5-setters voelde zich een beetje
bestolen en onze invaller Davy deed het
behoorlijk door in totaal 3 sets te winnen
maar geen wedstrijd. Eindstand 4-11.

Schulen E - Heusden C : 10 - 6. Steven (3)
uitgerust uit verlof deed wat hij kon, maar van
de rest had hij niet veel hulp. Zowel Davy (1) ,
Jos (1) als Patrick (1) konden de uitslag nog
een beetje verzachten maar na een
tussenstand van 3-3 was het over en uit.
Schulen nam toen de leiding en gaf het niet
meer uit handen
Leo D - Heusden D : 16 - 0. Zoals verwacht een
zware en niet te vermijden nederlaag.

De C-ploeg werd opgevuld met spelers van de
D-ploeg. Hun tegenstand was niet min C6-D2-
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Leo E - Heusden E : 15 - 1. Idem voor de Eploeg die noodgedwongen met 4 jeugdspelers
moest aantreden. Hier zorgde Robbe ervoor
dat tenminste de nul weg was

Morata D - Heusden D : 7 - 9 : Wat
aanvankelijk een vlotte overwinning zou zijn
(1-5) werd nog vrij spannend toen Morata
terugkwam tot 6-8. Maar niet zoals de C-ploeg
besloot Tim (3) wel met een overwinning
zodat de punten toch richting Heusden
vertrokken. De winst wedstrijden waren
verdeeld tussen de verschillende spelers, voor
Heusden was dit voor Jos (2), Patrick (2) en Ivo
(2) en voor Morata was dit voor Jens (2), Erwin
(2) en Jeroen (3) en bleek de vierde man Ben
(0) de dupe van dit verlies.

Herckenrode A - Juniors A : 4 - 6.
Het positieve nieuws kwam er van de juniors.
Als 3 NG's versloegen ze hun tegenstrevers
(E6-E6-NG) met de kleinste winstscore. De
man die hier de pluim van de match krijgt is
Teun (3) die alles won, bijgestaan door Arno
(1) en Brice (1). Ook in het dubbel waren ze
sterker. Proficiat...

Hamont A - Heusden E : 12 - 4 : Met een 0-2
voorsprong was dit de enige en laatste keer
dat de E-ploeg aan de leiding stond. Ludo (2)
en Kaziu (1) openden de wedstrijden beiden
met een overwinning. Spijtig genoeg kon Kaziu
er geen vervolg aan breien, na die eerste
wedstrijd kreeg hij weer last van zijn schouder
en werden de 3 volgende wedstrijden
verloren. De man van deze wedstrijd was wel
Steven (1). Alhoewel maar 1 wedstrijdje
gewonnen, hij had zich meer dan behoorlijk
verdedigd tegen deze "kappers". Tenslotte
Robbe (1) die genoeg talent heeft, maar nog
niet genoeg vecht om dat in winst om te
zetten, laat spijtig genoeg zijn "palet" zakken
als het echt niet loopt.

Week 05 : 07-08/11/2014.
Centrum A - Heusden A : 5 - 11. Vrij
gemakkelijke overwinning van de A-ploeg.
Spijtig genoeg moesten ze wel maar tegen 3
tegenstrevers spelen. Met Ben (3) in een
glansrol werd al vlug een marge opgebouwd
van 3-5 halfweg en dat werd dan verder
uitgebouwd naar een 4-9 voorsprong en de 3
punten. Paul (2) met 50% en een mindere dag
blijkbaar voor Frederik (1) en als vierde man
moest Jimmy (1) immers maar 1 "matchke"
winnen.
Malpertuus A - Heusden B : 11 - 5. Met een
licht verzwakte B-ploeg werd er richting
Malpertuus vertrokken. Wouter (3) stak hier
met kop en schouders boven de rest uit,
alhoewel er van Marc Ralki (0) niet verwacht
werd dat hij een wedstrijd zou winnen. Maar
van Stefaan (1) en Marc (1) werd toch iets
meer verwacht dan dat 1 matchke.

Schulen A - Juniors A : 5 - 5 : Een prachtig
resultaat van onze jongens tegen de
ongeslagen leiders uit hun reeks. Met Arno (2)
in de hoofdrol bijgestaan door Dario (1) en
Teun (1) slaagden ze erin om het laatste max
in hun reeks te laten verdwijnen. Samen met
het puntje in het dubbel brachten ze dit
verdiend gelijkspel richting Heusden.

Leo C - Heusden C : 9 - 7 : Deze belangrijke
wedstrijd werd een tegenvaller voor de Cploeg. Na een gelijk opgaande wedstrijd
hielden de 2 ploegen gelijke tred, tot 6-6 kon
het nog alle kanten uit, toen echter de 2
volgende wedstrijden een verlies betekenden
en de stand op 8-6 werd gebracht, kon er
hoogstens nog maar 1 puntje uit de brand
worden gesleept. Helaas toen Steven (1) zijn
laatste wedstrijd verloor was er van
puntengewin geen sprake van. Dat Johan (4)
zijn laatste wedstrijd wel won, was maar een
pleister op een houten been. Rudi (1) die een
heroptreden in vierde miste wegens de lange
afwezigheid zonder training en Davy (1) kwam
blijkbaar iets te kort.

Eetdag
Na een iets mindere editie vorig jaar, gaan we
dit keer weer vollen bak ertegen aan.
Zondag 8 februari 2015 is de datum die je
moet vrijhouden om deze dag mee te doen
slagen.
De kaartenverkoop start in december ek.
Nadere bijzonderheden volgen nog eind
november. Hou ook de website in het oog!
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Olympiaquiz

Clubboekje

Maandag 3 november werd in het cafetaria
van onze sporthal de 1ste Olympiaquiz boven
het doopvont gehouden.

De bijgewerkte ledenlijst evenals de
nieuwe sterktelijsten vind je in
afzonderlijke bijlagen. Print, knip en plak
deze in je boekje op de juiste blz.

Het werd een gezellig avondje met vragen
over de meest uiteenlopende onderwerpen:
aardrijkskunde, sport, geschiedenis, muziek,
actualiteit, dieren en mensen… het kwam
allemaal aan bod.

Wie het niet fatsoenlijk geprint krijgt, geeft
een seintje aan Ludo.
Wie ontdekte nog een foutje in het nieuwe
clubboekje? (adres, telefoonnr., …) Laat dit zo
snel mogelijk weten aan Ludo. Liefst per email. (zie onderaan)

Onze club had zich ingeschreven met een
tiental leden waarvan er op de dag zelf nog 7
aanwezig waren. Een ploeg van 6 werd
gevormd door Wouter, Davy, Patrik L, Jimmy,
Ivo en Ludo. Annelies zorgde voor versterking
van een bevriend ploegje dat maar drie man
telde.

Website

Breng onze vernieuwde website regelmatig
een bezoekje, om de laatste nieuwtjes te
weten te komen.
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.
Verslagjes van wedstrijden worden ten
zeerste gewaardeerd! Zeker deze van de
uitmatchen. Het mag ook gaan over de trip
naar de tegenstander (verkeerd gereden?, …)
of de aftermatch (pintje te veel na verlies of
overwinning? met gevolgen?...)

Onder de l.llige naam “Freddy en de trekkers”
werd TTCSmash, na lange tijd op 2 gestaan te
hebben, toch mooi derde op 1 puntje van de
2de en 6 puntjes van de 1ste. Toch niet slecht
om voor de eerste keer aan zulke quiz mee te
doen en nog 10 ploegen achter ons te laten.

Der was/wordt er een jarig, hoera!

Selahattin O
Jozef N
Teun Q
Marco L
Brice V
Steven W
Marijn B
Jimmy B
Ivo C
Marc G
Seth P
Ruben B

03/09
08/09
13/09
12/10
13/10
25/10
01/11
15/11
27/11
31/12
19/01
30/01

Bjorn H
Bart B
Arno VE
Dario M
Steven G
Robin L
Rudi G
Tim S
Simon B
Ludo B
Maarten B

www.ttcsmash.be

06/09
09/09
07/10
12/10
25/10
30/10
09/11
09/11
01/12
16/01
20/01

In het nieuws
Zie volgend blad

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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In het nieuws
Begin oktober las ik toevallig een artikel in de krant over een huisbrand in Zonhoven. Mijn
aandacht werd wel direct getrokken door de foto : “dat huis ken ik precies”. Inderdaad het was de
woonst van ons medelid Rudi Goris. Hun mooie woning, waaraan ze zolang hebben gebouwd en
verbouwd, zou eindelijk klaar zijn. De renovatie van het dak was in de laatste fase. En dan dit,
door een verdwaald vonkje van de roofingbrander, alles weg. Gelukkig waren er geen slachtoffers,
zelfs de hond kon op tijd gered worden door de dakwerkers.
Vanuit onze club bieden we troost en wat steun aan. Hopelijk komen ze deze erge tegenslag goed
te boven en kunnen ze binnen niet al te lange tijd toch in hun droomhuis trekken.

Een koppel uit Zonhoven zou de laatste fase ingaan van een lange renovatie van hun woning.
Rudi Goris en Astrid Smolders kochten hun huis in december 1990 en verbouwden het stap
voor stap naar hun smaak. «Het was een gebouw uit 1960. We lieten enkele muren slopen en
pakten dan kamer per kamer aan. Het was bewoonbaar, omdat we niet alles in één keer
verbouwden. Het dak zou de eindfase worden. Na 24 jaar was het goed geweest en werd het
tijd om te genieten.»
Maar toen dakwerkers isolatie met PUR (polyurethaan) aanbrachten, liep het rond 10 uur
mis. De PUR ging aan het branden en het vuur verspreidde zich razendsnel. De Hasseltse
brandweer kwam ter plaatse, maar trof een vuurzee aan. «Onze hond jack zat zelfs nog
binnen. Het was de dakwerker die naar binnen ging om hem te redden. We nemen hem en zijn
collega's niets kwalijk.»
De familie Goris mag zijn woning voorlopig niet betreden wegens het gevaar. «Volgens de
verzekering is de beste oplossing alles tot op de grond afbreken. Wellicht zullen mijn vrouw
en ik, samen met onze zoon, tijdelijk in een vakantiepark verblijven. Het zal een tijdje
vervelend zijn, maar het is nu eenmaal zo. Wie weet bouwen we ooit ons droomhuis opnieuw,
maar nu zijn we vooral blij dat iedereen ongedeerd is.»
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