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Beste leden,

Nadat er enkele tranen waren weggepinkt,
hebben we er nog een heel gezellige
avond van gemaakt met een hapje en een
drankje.

Het bestuur van TTC Smash Heusden
wenst jullie voor 2015 naast een goede
gezondheid, natuurlijk ook goede sportieve
resultaten.
We willen ook nog even de aandacht
vestigen op onze eetdag op 8 februari.
Het is nu de ideale periode om vrienden en
familie uit te nodigen om te komen eten en
zo ons clubje te steunen. Als iedereen zijn
best doet, dan zal deze dag zeker een
succes worden!

Bedankt Wouter en Ivo, het hele bestuur en
al mijn clubmaats.
Héél hartelijk bedankt iedereen.
Rudi en Astrid.

Uitslagen Top Jeugd
Meisjes Preminiemen - Eindrangschikking

De terugronde is reeds begonnen en de
verslagjes van de laatste matchen van de
heenronde heb je wellicht reeds gelezen op
de website maar verderop staan ze nog
eens.

1. BUNTINX NICOLE
Hasselt
2. CARDINAELS LEEN.
Lipalet..
3. KIEKEPOOS LUNE
Schulen
4. VANDERHAEGEN KYARA Heusden
5. BERDEN CHAYENNE
Schulen
6. GOORIS BRITT
Schulen

Voor diegenen die nog steeds niet weten
hoe ze op de website geraken : tik in je
browser www.ttcsmash.be Hier vind je alle
nuttige info over onze club en linken naar
de sites van de VTTL en KBTTC.
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Jongens Preminiemen - Eindrangschikking
1. JANSSEN BONO
Bree
E6 5-0
2. SURMONT FLORIS
Schulen E6 4-1
3. MENTENS GUNNAR
Morata E6 3-2
4. VANDERHAEGEN BRICE Heusden NG 2-3
5. SURMONT PEPIJN
Schulen NG 1-4
6. NIJST MICHIEL
AS
NG 0-5

Vooreerst nog een woordje van ons
onfortuinlijk clublid, Rudi.
(lees even ter herinnering blz 8 van het
vorige Smashke)

Uitslagen Provinciaal Jeugdcriterium 2

BEDANKT

Meisjes - Ranking
1. BUEKERS BRITT
(D2 - Schulen)
2. GROENEN LIENE
(D6 - Herckenrode)
3. KINNART ELISE
(NG - Schulen)
4. KIEKEPOOS LUNE
(NG - Schulen)
5. CARDINAELS LEEN
(D6 - Lipalet)
6. POELS ALINE
(NG - Paal)
7. BALLINGS LOHREN
(NG - Centrum)
8. VANDERHAEGEN KYARA
(NG - Heusden)
9. BOLLEN ROOS
(NG - Centrum)
10.KOVTOUN MARIA
(NG - Lanaken)
11. KINNART ELISE
(NG - Schulen)
12. GOORIS BRITT
(NG - Schulen)
13. NEYENS JESSY
(NG - Peer)

Bij deze zou ik een woord van dank willen
uitspreken voor mijn club TTC Smash en
voor al mijn clubgenoten.
Woensdagavond 19 november 2014
kregen wij bezoek van twee bestuursleden, Wouter en Ivo.
Er werd aan mij en Astrid een ferme
bierkorf
en
een
mooi
bloemetje
overhandigd samen met een enveloppe
waarin alle leden een geldelijke bijdrage
hadden gedeponeerd ter waarde van €350.
Ongelooflijk.

Jongens Pre-min Afdeling 2 Poule A
1. VAN DUFFEL ARTHUR Centrum E6 6-0
2. VANDERHAEGEN BRICE Heusden NG 4-2 5-4
3. JANNIS MAXIME
Peer
NG 4-2 5-5
4. DAEMS ARNAUD
Herckenrode NG 4-2 4-5
5. JANSSEN MAURO
Bree
NG 2-4
6. BOLLEN LUCAS
Centrum NG 1-5
7. KIEKEPOOS SENNE
Schulen NG 0-6

De begeleidende kaart sprak boekdelen. Er
stond op vermeld :

‘Alles komt goed, wij denken aan jullie’ .

Hartverwarmend, Ontroerend, Deugddoend !!!!!!
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was het Kaziu (4) die zijn job overnam. Hij
wist zelfs niet wanneer dit nog eens
gebeurd was, dit moest jaren geleden
gebeurd zijn. Ook Jos (4) was niet te
kloppen en Patrick C (2) verkeert blijkbaar
in een mindere periode.

Beker van Limburg
1/8 finale: Heusden – Hoeselt: 5-4
Alweer een stapje dichter bij de beker!

Competitie

Juniors A - Schulen B : 10 - 0.

Uitslagen week 09 op zaterdag 29/11 :
Heusden
A
wint
topper
tegen
Voorshoven

Prachtig resultaat van de jonkies van
Heusden. Alle drie Arno, Teun en Brice
wonnen al hun wedstrijden tegen twee E6
en een NG. Ze gunden hun tegenstrevers
zelf geen wedstrijd, zelfs niet in het dubbel.

Heusden A - Voorshoven A : 9 - 7.
Spannende wedstrijd die pas in de twee
laatste wedstrijden de uitslag bepaalden.
Heusden A moest telkens een achterstand
inhalen, van 0-2 naar 2-2 en vervolgens 24 naar 4-4. Bij 5-5 kon het nog alle kanten
uit, het werd 6-6 en 7-7. In die twee laatste
wedstrijden waren Paul (3) en Frederik (4)
de grote winnaars en was de zwaar
bevochte overwinning een feit. Ben (1) was
blijkbaar niet in zijn dagje en Patrick (1)
bewoog hemel en aarde maar meer dan 1
wedstrijdje zat er niet in.

Bijdrage van Maarten
Brice, Arno en Teun wonnen de 10
wedstrijden. Dit was enkel mogelijk als ze
kalm en geconcentreerd bleven spelen. Ze
gaven de tegenstanders geen kans om hun
spel te spelen. Met de juiste instructies
hadden ze net dat tikkeltje meer om de
overwinning te bereiken.
Dankzij onderlinge samenwerking van het
bestuur bereiken we steeds meer jeugd om
tafeltennis te spelen. Niet te vergeten
Steven Wellens die keer op keer de jeugd
een belangrijke kans geeft binnen de club
op vlak van competitie. Niemand zou deze
combinatie beter kunnen organiseren! Dit
moeten we zeker zo houden!

Heusden B - Lanaken A : 5 - 11.
B-ploeg zonder Wouter was toch blijkbaar
een handicap. Vier verloren vijfsetter
beïnvloeden toch een beetje de uitslag.
Jimmy (3) en Marc (2) konden de
nederlaag niet afwentelen. Johan (0) was
de grote pechvogel, nam 3 van de vier
verloren vijfsetter voor zijn rekening en
Rudi (0) deed zijn best, maar kwam toch
een beetje tekort tegen deze C-spelers.

Bedankt Maarten voor je bijdrage....
Uitslagen week 10 : Heusden A maakt
brandhout van Lipalet A
Heusden A - Lipalet A : 12 - 4.

Heusden C - Centrum D : 11 - 5.

Dankzij Michel (3) kon Lipalet nog de
schade beperken, maar vandaag stond er
geen maat op Heusden A. Halfweg was het
nog onzeker hoe de stand zou evalueren,
na 1-1 en dan verder uitlopen naar 5-3 met
zeer sterk spelend Heusden A. Na de
pauze liep de stand in 1 ruk op naar 8-4 en
uiteindelijk stond er een zware 12-4
nederlaag voor Lipalet. Een zeer sterk
spelende Frederik (4) was niet te
vermurwen, ook Paul (3) had een
begenadigde dag (moest alleen de duimen
leggen tegen Michel). Patrick (2) moest niet
allen onderdoen voor Michel, maar ook
Henri (1) was vandaag toch nog iets te
sterk. Wie vandaag ook nog bewees dat hij
in de A-ploeg zijn plaats waard is was
ongetwijfeld Wouter (3).

De wedstrijd die moest gewonnen worden,
werd
dan
ook
gewonnen.
Een
verschroeiende start en uitlopen tot 7-1,
daarna rustig de wedstrijd controleren en
de puntjes bleven in Heusden. Patrick D (4)
en Davy (4) waren vandaag niet te
kloppen. Steven (2) was niet in zijn beste
doen en Tim (1) deed toch zijn duit in het
zakje.
Heusden D - Lommel B : 13 - 3.
Ook hier nam de D-ploeg een geweldige
start. Van 1-1 naar 6-2 en daarna kwam er
een 11-2 op het bord en bleven ook hier de
puntjes thuis. Ivo (3) kon zijn forme van
verleden week (4 wedstrijden) niet
aanhouden, maar niet getreurd, deze keer
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Heusden B - Aarschot B : 3 - 13.

begin tot einde aan de leiding stonden en
die ze dan ook winnend afsloten. Voor
deze overwinning zorgden Bjorn (2),
Steven (2), Selahattin (2) en de man van
de match Maarten (3) die met zijn extra
wedstrijd ook voor het negende punt
zorgde.

Een zware nederlaag voor de B-ploeg die
noodgedwongen 2 spelers moest missen.
Wouter die de sprong naar de A-ploeg
moest maken en Jimmy die nog een
laattijdige vakantie geboekt had. Zonder
deze twee spelers was het moeilijk om
deze wedstrijd te winnen. Stefaan (0) die
na 3 maanden nog eens zijn palet
gevonden had, bewees toch dat ge zonder
training niet in staat zijt om op dat niveau
mee te doen. Met elk 1 wedstrijdje te
winnen zorgden Marc, Johan en Rudi voor
een beetje weerwerk.

Juniors A - Malpertuus A : 10 - 0 ( FF ).

Week 11: Heusden A blijft aan de leiding
na de heenronde en de B-ploeg pijnlijk
onderuit
in
degratietopper
tegen
Neerpelt A

Heusden C - Herckenrode C : 10 - 6.

Hoeselt D - Heusden A : 7 - 9.

C-ploeg rukt verder op in de stand na
opnieuw een overwinning. ( spijtig genoeg
waren er maar 3 tegenstrevers present ).
Een turbo start en het stond halfweg 7-1.
Nu was het nog wachten op het negende
punt. Dat het niet gemakkelijk was
bewezen de tussenstanden, van 7-1 naar
8-6 en de buit was binnen, het negende
punt werd verkregen door het FF van de
eerste man van Herckenrode, dat Patrick
(3) nog het tiende punt maakte was alleen
nog maar voor de statistieken. Steven (2),
Davy (1) en Tim (0) vervolledigden
Heusden C.

Doordat Hoeselt slechts met 3 spelers kon
aantreden begon de A-ploeg al met een 04 voorsprong. De wedstrijden verliepen
gelijk tot 5-5 tot Heusden A een voorsprong
nam van 5-7 en daarna tot 6-8. Paul (2)
nam het achtste punt voor zijn rekening en
met de FF van de laatste wedstrijd
behaalden ze een krappe overwinning.
Frederik (1) die de voorbije wedstrijden op
een hoog niveau speelde had die blijkbaar
thuis gelaten. Gelukkig dat Ben (2) zijn
mindere periode blijkbaar voorbij is en
Wouter (0) had blijkbaar zijn dagje niet.
Neerpelt A - Heusden B : 10 - 6.

Heusden D - Lipalet F : 9 - 7.

Tot 4-4 kon het nog alle kanten uit, maar
na de pauze liep Neerpelt in één ruk uit
naar 9-5 en was de nederlaag een feit.
Alleen Jimmy (4) was blijkbaar in staat om
wat weerwerk te bieden. Voor Marc (1) en
Johan (1) was er niet meer weggelegd en
voor Steven (0) was er zelfs geen winst.

Sterke wedstrijd van Heusden D tegen de
tweede in de stand Lipalet F. Weer een
sterk spelende Ivo (3) en Kaziu (2)
begonnen met een 2-0 voorsprong en deze
werd niet meer afgegeven. Van 2-0 naar
3-1, 4-2 .... 8-6 om te eindigen in een nipte
overwinning. Zes vijfsetter waar er 5 van
gewonnen werden bepaalden een beetje
de uitslag. Alleen Jos verloor zijn vijfsetter
van een sterke Jorne (4), terwijl Ivo er 3
winnend afsloot. Kaziu (2) deed zijn best
tegen dit jong geweld en verloor een
wedstrijd tegen Olle (1) die maar liefst 6
"pietballen" had in de beslissende set, dit
was voor Kaziu zelfs van het goede teveel.
Patrick (1) beleeft een mindere periode en
een klein beetje zelfvertrouwen.

Houthalen A - Heusden C : 9 - 7.
De opstelling van de C-ploeg tegen
Houthalen A was onuitgegeven: - een
halve zieke: Davy, ik zat nog onder de
antibiotica pillen na een keelontsteking een halve blinde: Tim, zijn bril was stuk
gegaan tijdens de week en hij moest voor
de eerste keer met lenzen spelen - een
halve slaper: Patrick, een hele week om
4u30 opstaan om te gaan werken kruipt
toch in de kleren - een halve 2de
provinciale speler: Rudi, volledig gerodeerd
in 2de provinciale moest hij zich opeens

Heusden E - Houthalen C : 9 - 7.
Mooie overwinning van de E-ploeg na ook
een spannende wedstrijd waar ze van
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aanpassen in 3de. Maar ondanks dat
waren we toch gemotiveerd. Het bewijs: we
waren voor de thuisploeg ter plaatse. Er zat
niets anders op dan even naar de radio te
luisteren: 10 minuten yoga-oefeningen om
helemaal tot rust te komen. Of die yoga er
voor iets tussen zat of niet, bij de pauze
was er een verrassende tussenstand 4-4
ondanks de tegenstand van 3xD0 en 1x
D6. Het bleef spannend met een
gelijklopende stand: 5-5, 6-6, 7-7. Maar
helaas konden Patrick en mezelf niet de
kers op de taart zetten en werd het toch
nog 9-7. Toch een puike prestatie van
iedereen Patrick (3), Tim (2) , Davy (1) en
Rudi (1). Temeer omdat voor het zelfde
geld er geen wedstrijd was geweest
aangezien 2 dagen eerder de bliksem was
ingeslagen in het clublokaal van Houthalen.
De verwarming was nog maar net
gemaakt. Conclusie: ondanks de nederlaag
toch een mooie afsluiter van de heenronde
van de C-ploeg. Nog een bewijs dat beide
teams alles gegeven hadden: het wedstrijd
blad
werd
verkeerd
ingevuld,
en
ondertekend
door
beide
kapiteins,
waardoor ik plots 2 wedstrijden gewonnen
had ipv 1 en Rudi opeens 0 wedstrijden
won ipv 1. Ik heb reeds Houthalen
gecontacteerd via mail om dit laten recht te
zetten, hopelijk gebeurt dit dan ook.

te houden....). Patrick (1) blijft een beetje
op de sukkel en heeft op dit ogenblik geen
zelfvertrouwen, deze rustperiode zal hem
hopelijk goed doen. Ten slotte onze
reserve Marco N(iks) G(ewonnen), deed
zijn best, had zelfs een vijfsetter gespeeld
tegen D2 Hans (3) maar verloor die in een
opmerkelijke 11-0 !
Westel C - Heusden E : 3 - 13. Toch nog
een overwinning, hier zorgde de E-ploeg
voor. Man de match was hier toch Robin
(4) die zich niet liet verrassen door E4 Ben
(3). Zowel Steven (3), als Ruben (3) en
Selahattin (3) speelden tegen Ben zijn spel
mee en betaalden dit met een nederlaag.
Een goede raad : speel uw eigen spel en
laat u niet intimideren door je tegenstrever.
Juniors A mochten een weekje extra rusten

foto van de jeugd op Rudi Coomans zijn blog :
( klik hier )

Uitslagen week 12 (eerste speelweek 2015)
Davy

Bree A - Heusden A : 5 - 11.
Moeilijker dan de uitslag laat vermoeden.

Westel B - Heusden D : 10 - 6.

Lipalet B - Heusden B : 7 - 9.
Deugdoende overwinning.

Gelijk opgaande wedstrijd met (alweer)
Ivo(3) in een glansrol. Tot 5-5 kon het nog
alle kanten uit, weliswaar met 3 gewonnen
vijfsetter maar toch. Ivo die al in zijn eerste
wedstrijd een D2 op zijn kaart bijschreef
bleef de ganse wedstrijd op niveau spelen,
alleen tegen Martijn (4) had hij geen kans.
Dit in tegenstelling tot Kaziu (2) die na zijn
wedstrijd tegen Isabelle (2) na 2-0 in het
krijt gestaan te hebben, deze wedstrijd toch
nog winnend kon afsluiten. Maar tegen
Martijn verloor hij, na hier wel met 0-2
voorgestaan te hebben, zijn vijfsetter. Het
had er nochtans wel ingezeten, voorstaan
met 7-3 in de vijfde set en toch nog
verliezen..(De jaren beginnen toch een
beetje te wegen, zag hem deze morgend ,
alleen een stok ontbrak om hem nog recht

Alken A - Heusden C : 11 - 5.
Tegenstander te sterk
Herckenrode G - Heusden D : 9 - 7.
Vergetelheid of begin van dementie ? Feit
is dat Jos zijn "wedstrijdpantoffels" thuis
was vergeten en bij gebrek hiervan Ivo zijn
"schoenen" aangedaan had om niet op
blote voeten te spelen. Zijn eerste wedstrijd
verloor hij glansrijk. Lag het aan die
schoenen of was "dat manneke" toch te
sterk. Gelukkig won Patrick(2) wel zijn
wedstrijd zodat de stand toch nog gelijk
werd. Ivo (2) en Kaziu (2) konden de
volgende wedstrijden ook niet winnen
zodat de stand plots verrassend 3-1 werd.
Gelukkig zetten Jos (2) en Patrick de
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situatie terug recht. Wat volgde was een
nek aan nek race tot 7-7 en hadden Ivo en
Kaziu de kans gehad om de wedstrijd te
doen kantelen, maar beiden konden een 20 voorsprong niet vasthouden en verloren
hun wedstrijd met 3-2. De 2 beslissende
wedstrijden zouden de uitslag bepalen en
spijtig genoeg was dit niet in het voordeel
van Heusden D.

Clubboekje

Lipalet H - Heusden E : 2 - 14.
Vrij gemakkelijke overwinning

Wijzigingen bij de ‘samenstelling besturen’

De bijgewerkte ledenlijst evenals de
nieuwe sterktelijsten en ook een
vernieuwde terugronde-kalender met
de 2de jeugdploeg jB vind je in
afzonderlijke bijlagen.
Vul je boekje aan op de juiste blz.
> LK017 TTC Voorshoven: het e-mail adres
van de voorzitter: Goossens Martin:
martin.goossens@gmail.com

Centrum A - Heusden jA : 7 - 3.
Alleen Dario (3) was bij machte om deze
(te) sterke spelers (E4-E4-E6) weerwerk te
bieden. Voor Brice en Simon waren ze toch
(nog) iets te sterk.

> LK056 TTC Morata Mol: Tel. van het
Lokaal: 0468/254685
Wijzigingen bij de ‘clublokalen’

Molenbeersel A - Heusden jB : 5 - 5.
Prachtig resultaat voor de eerste wedstrijd
voor de B-ploeg. Hier was Teun(3) de man
van de wedstrijd bijgestaan door Luc (1) en
Brent. De training voor het dubbel heeft
blijkbaar resultaat geboekt, door ook deze
wedstrijd te winnen brengen ze toch enkele
puntjes richting Heusden.

> LK051 TTC Hasselt
Wijziging wedstrijdballen : vanaf speelweek
10 spelen zij met Adidas *
Wijziging in de kalender
>wedstrijden Dilsen A - Heusden A en
Dilsen B - Heusden B:
vrijdag 23/1/15 om 20u30
> Wedstrijden van de 2de jeugdploeg ‘ jB ‘

Jeugdcompetitie

Website

De kalender is aangepast. Zie bijlage

Hier vind je de laatste nieuwtjes over onze
clubwerking, verslagjes van de gespeelde
matchen, aankondigingen voor volgende
evenementen, de ledenlijst en nog veel
meer.
Je vindt hier ook een link naar de website
van de VTTL met de kalender en alle
uitslagen, rangschikkingen en persoonlijke
resultaten van alle aangesloten van de
bond.
Heb je een opmerking over de inhoud of wil
je eventueel iets laten meedelen op de
website, stuur een mailtje naar
webmaster@ttcsmash.be

Bijkomende ploegen:
Heusden B cadetten en junioren reeks A
Ctrl+klik  kalender Juniors B
Weggevallen:
Molenbeersel B cad. en junioren reeks A

Eetdag

www.ttcsmash.be

Zondag 8 februari 2015

Wie nog kaarten wil/kan verkopen, moet
zich haasten. Maandag 2 februari
moeten alle verkochte kaarten
binnengebracht worden bij onze
chef-kok Ivo of secretaris Jimmy.

Je webmaster Kaziu

Iedereen die wil meehelpen om deze dag
te doen slagen, krijgt in de week ervoor zijn
taak toegewezen.
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Der wordt er een jarig, hoera!

Hij veegde 't aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
“Mijn vader” zei hij, “sapperloot,
die is al vele jaren dood” .

Andy K
Kyara V
Patrick D
Patrik L
Paul L

Mijn vader, och die goeie man,
hij is het en hij kijkt me an .
Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak,
en bekeek het thuis op zijn gemak.

21/02
01/03
06/03
17/04
25/04

Wistjedatje

Stefaan H
Patrick C
Wouter G
Patrick E

28/02
05/03
03/04
24/04

En hij begon te overleggen,
wat zijn vrouw ervan zou zeggen.
Ze was wat bazig zijn Katrien
en zou er wel om lachen misschien .

(*)

Ken je de oorsprong en de betekenis van
het woord: NACHT ?
Ziehier de uitleg

En omdat hij daar zo bang voor was,
verborg hij 't onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen.
"Mijn vader," zei hij dan tevreên .

In heel wat Europese talen wordt het woord
NACHT gevormd door de letter 'N' gevolgd
door het cijfer '8' in de respectievelijke taal.
De letter 'N' is het wiskundig symbool voor
het oneindige, gevolgd door het cijfer 8, dat
eveneens symbool staat voor het
oneindige.
Dus, in al die talen, betekent NACHT de
eenheid van oneindigheid.
Enkele voorbeelden:
PORTUGEES : noite = n + oito (8)
SPAANS : noche = n + ocho (8)
FRANS: nuit = n + huit (8)
ITALIAANS : notte = n + otto (8)
ENGELS : night = n + eight (8)
DUITS: Nacht = n + acht (8)
NEDERLANDS : nacht = n + acht (8)

Dat wekte argwaan bij z'n vrouw
die het hare er van weten wou,
en zodra hij weer de deur uit was,
zocht en vond zij 't spiegelglas .
Wat moet hij daarmee, peinsde zij,
er moet iets niet in orde zijn!
Zij wantrouwde zo haar goede Hein,
dat ze 't omkeerde en keek,
doch raakte toen geheel van streek.
Daar heb je 't nou, ik dacht het wel,
er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf,
waarom houdt hij van zo'n lelijk wijf ???

INTERESSANT, toch!? Zalig hij die de
kennis doorgeeft
en die je tenminste 8 uren slaap aanraadt!
Trouwens, als je 8 horizontaal neerlegt is
dit ook het symbool voor... het oneindige!

(dichter onbekend)

Karamellenverzen

In de nabije toekomst

(*) beide ingezonden door Willy

(*)

Pasen valt redelijk vroeg dit jaar, dus ook
ons clubkampioenschap!
Op paaszaterdag 4 april is het weer zover.

HET SPIEGELGLAS
Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden,
aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend .

Hou ook de datum vrij voor de algemene
ledenvergadering op donderdag 28 mei .
En ons clubfeest vieren we op zaterdag 30
mei 2015

En eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegelglas.
Hij nam 't in zijn vereelte hand
't zat onder 't vuil en onder 't zand.

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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