TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

juni 2015

Beste leden,
Nog snel voor in de vakantie wat leesvoer
in je mailbox/bus droppen.

Alles is vlotjes verlopen, mede door het feit
dat de eters mooi verdeeld kwamen
opdagen tijdens de middag- en avondshift.

Al geproefd van de hittegolf? Al maar goed
dat de trainingen gedaan zijn en dat voor
de jeugd de examens voorbij zijn.

We hadden zelfs een 100-tal inschrijvingen
meer dan verleden jaar.
Een extra pluimpje voor de afwassers van
dienst. Want als zij niet zorgden dat
borden en bestek tijdig weer proper waren,
zou er grote vertraging optreden.

Vooreerst een paar woordjes over de
voorbije activiteiten dit voorjaar (eetdag,
beker van Limburg, clubkampioenschap,
clubfeest) en dan even een tipje van de
sluier opgelicht i.v.m. het komende
seizoen.

Met deze inkomsten kunnen we als
financieel gezonde club blijven investeren
in de jeugdwerking, het onderhoud en de
aankoop van nieuw materiaal bekostigen
en de vele andere kosten dekken.

De nieuwe klassementen zijn al een tijdje
bekend en volgend seizoen hebben we
weer een ploeg in de landelijke afdeling.
Dit gaat natuurlijk enkele veranderingen
teweegbrengen in de organisatie van de
competitiematchen. Dus geef wat meer
aandacht aan de richtlijnen op de website
en in het komende clubboekje.

Beker van Limburg

Laten we nu eerst even kijken naar de
resultaten van onze jongste clubleden op
het VlaamsJeugdCriterium. Spijtig genoeg
gaan zij volgend seizoen bij Schulen het
mooie weer maken.

Halve finale Beker van Limburg
(TTC Heusden – TTC Paal)
Op donderdag 26-02 werd de halve finale
van de Beker van Limburg uitgevochten
door TTC Heusden en TTC Paal. De ploeg
van TTC Heusden die reeds tot de halve
finale was gekomen, bestaat uit Ivo, Marco
en Wouter. Een goed gemengde ploeg,
zowel op gebied van leeftijd, maar ook qua
klassement.

Resultaten VJC fase 2 L/K
Benjamins

meisjes

Poule

A

-

Eindrangschikking
1. KOVTOUN MARIA ...
.. Lanaken .... NG .. 3-0
2. VANDERHAEGEN KYARA .Heusden . .. NG .. 2-1
3. DE WEL MAYA .................. Meerdaal .... NG .. 1-2
4. COLLA LAUREN ................ Hoeselt ...... NG .. 0-3

De weg tot de halve finale is behoorlijk vlot
gegaan, maar ging ook niet altijd vanzelf.
De poulevorm werd moeiteloos gewonnen
met Lanaken en Westel in de poule.
Daarna
begon
de
periode
van
rechtstreekse uitschakeling. Dit start in de
1/8e finale, waarin Hoeselt (D2, D4, D6)
geklopt werd met 5-4. In de 1/4e finale was
Neerpelt aan de beurt, waar we met 3x D0
toch een behoorlijke tegenstander hadden.
Toch won Heusden met 5-2. Na dit succes
werden we op een applausje onthaalt toen
we terug in Heusden de cafetaria
binnenkwamen. Leuk!

PM2 Jongens - Eindrangschikking
....
10. .. VANDERHAEGEN BRICE (NG - Heusden)
….

Eetdag

Zondag 8 februari 2015

Onze voorzitter Frederik en onze chef-kok
Ivo bedanken iedereen die heeft
meegeholpen om deze dag te
doen slagen. Zowel helpers in de
keuken als in de zaal als de
verkopers van (steun)kaarten.

Na dit toch wel al mooi parcours, kwamen
we dan terecht in de halve finale. Ivo, die
op de geplande datum, nl. 26-02 in
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winterse oorden zat, kon spijtig genoeg niet
meedoen, waardoor een vervanger nodig
was. Hiervoor wisten we Frederik, die toch
aan een opmerkelijk goed seizoen bezig
was, te strikken.

partij ook gewonnen, met een 6-3 stand als
eindresultaat!
Na deze mooie prestaties staat TTC
Heusden in de finale van de Beker van
Limburg. Een zeer goed resultaat, waar we
als club al trots op kunnen zijn. Hopelijk
wordt de finale ook een wedstrijd vol
spanning, met uiteindelijk Heusden als
eindwinnaar. Supporters zijn daarom meer
als welkom om de wedstrijd mee te
beleven en Heusden tot de overwinning te
leiden!
Uw verslaggever, Wouter

TTC Paal startte de match met een C2
(Maarten) en tweemaal C6 (Steven en
Lieven). Dus het was duidelijk dat dit geen
lachertje ging worden. Dat Paal echt wel
kwam om te winnen, was te zien aan de
binnenstromende supporters. Er waren
maar liefst zo’n 20 supporters (wat in
pingpongland toch al veel is). Hierdoor
werd de druk voor ons ook wat groter.
Frederik en Marco mochten als eerste aan
de slag. Frederik won zijn match tegen
Steven vrij simpel. Hij moest 2 punten
afgeven per set. Dus het was vrij pijnlijk
voor Steven toen set 2 op 11-2 voor
Frederik eindigde! Marco moest tegen
Maarten, welke de mannen van de A-ploeg
reeds kennen uit de competitie. Maarten
heeft een zeer sterke topspin voorhand, en
dat mocht Marco aan de lijve ondervinden.
Met een 1-1 ging het dus reeds gelijk op.
De volgende 4 matchen gingen ook naar
beide partijen, wat een stand van 3-3
opleverde. De supporters zagen ook dat
het alle kanten op kon, en dat de 2
volgende matchen cruciaal konden zijn.
Frederik moest tegen Maarten en Marco
tegen Lieven. Na een 2-0 voorsprong in
sets voor Marco en een 2-0 achterstand in
sets voor Frederik (die misschien toen wel
al 8 opslagen miste), leek het af te
stevenen op een 4-4. Echter, het was een
spannende strijd, en beide partijen
evolueerden naar een 2-2 stand, waardoor
de 5e set beslissend was. Marco, die 5-0
voorsprong kreeg, omdat hij als NG tegen
een C6 moest, begon niet zo denderend
aan die 5e set. Lieven kwam al snel terug
tot 5-4. Echter, toen liet Marco toch zijn
mentale weerbaarheid zien, en liep hij uit
tot 9-4. Met een tikkeltje geluk in de
slotfase, maar uiteraard verdiend, won
Marco zijn partij. Met een 4-3 stand was
alle aandacht op Frederik gericht. Hij
begon de tegenstrever beter door te
hebben, en wist zijn opslag op de tafel te
houden, waardoor hij na een spannende
set toch het beslissend punt voor de ploeg
binnenhaalde. 5-3, dus de laatste match
(Wouter – Steven) was eigenlijk al
overbodig. Als kers op de taart werd deze

Finale Beker van Limburg
vrijdag 03/04/2015

Vertrokken met de bedoeling ons te
amuseren, is het uiteindelijk ook geworden.
Wij met de lage klassementen tegen
B2,B4,B4,(familie Poel). Ivo en ik konden
maar 1 of 2 setjes afpakken, doch Marco
met 8 punten voorgift deed het goed :
tweemaal in vijf sets verloren en eenmaal
gewonnen tegen B2 (eerste set 11-0).
Hier had onze normale sterke man zich
kunnen testen voor volgend jaar maar
helaas!
Met de zilveren medaille in de hals zijn we
dan tevreden huiswaarts gekeerd, wat we
misschien nooit meer mogen beleven. Jos,
Marco, Ivo.
Uw verslaggever, Jos

Competitie
Een korte nabeschouwing vanwege onze
voormalige interclubleider, Steven Wellens:
De doelstellingen zijn bereikt: A-ploeg
kampioen en promotie naar landelijke, een
fantastisch resultaat en nog eens
gefeliciteerd! B-ploeg gered in 2de, ook al
was het op het nippertje…! C, D en E
eindigden in de middenmoot en kwamen
nooit in degradatiegevaar. Voor zo een
seizoen tekenen we onmiddellijk opnieuw!
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Met dank ook aan jullie om het systeem te
respecteren van ten laatste zondagavond
je niet-beschikbaarheid door te mailen: dat
maakt het opstellen van de ploegen
werkbaar. Ook een apart woord van dank
aan Willy om steeds mee naar een
jeugdspeler te helpen zoeken voor de E!

Ook bij de jeugd werd het een spannend
finale die Arno won van Teun in een
vijfsetter. Iedereen van de jeugd kreeg een
klein aandenken en het enige meisje :
Kyara kreeg nog een extra trofeeke.

Mijn job in Mechelen is momenteel te druk
om me nog voldoende met de ploegopstellingen bezig te houden, dus heb ik
beslist de fakkel door te geven. Ik wens
mijn opvolger veel succes en vooral
evenveel plezier als ik gehad heb!

Achteraf werd er nog gezellig getafeld met
vers gemaakte paella in de cafetaria van
de sporthal.

Steven

Clubkampioenschap

Bekijk de foto’s via onze website

zaterdag 04/04/2015

www.ttcsmash.be :
Clubnieuws/Clubkampioenschap 2015

Na de kampioenstitel van verleden week
vrijdag en de finale van de beker van
Limburg gaat vandaag ons clubkampioenschap van start.

Willen jullie de live beelden bekijken van dit
clubkampioenschap klik dan op de link voor
deze beelden op youtube :

De wedstrijden beginnen rond de klok van
16h00. Iedereen benieuwd of onze oude
klubkampioen (Jimmy) zijn titel kan
verdedigen. Er zijn heel wat kapers op de
kust die hem die titel willen afpakken. Het
beloofd alleszins spannend te worden...

Finale clubkampioenschap 2015

Algemene ledenvergadering
donderdag 28 mei
25 leden, waarvan 8 bestuursleden en
enkele ouders waren aanwezig om te
horen hoe het met de club is gesteld.

Het werd inderdaad spannend. Jimmy
heeft zijn trofee moeten inleveren ten koste
van Frederik die Ben in een viersetter het
nakijken gaf. De vierde set zelfs met een
ouderwetse score.

Nadat ieder bestuurslid zijn taak had
toegelicht, konden we vooral onthouden
dat we een zeer goed seizoen achter de
rug hebben, zowel op sportief als financieel
vlak, dat de secretaris een zware job heeft,
dat de webmaster nog eens oproept om
wedstrijdverslagen/verhalen in te sturen en
dat de voorzitter content is.
Na de pauze werd overgegaan tot de
verkiezing van de nieuwe voorzitter. Bij
gebrek aan nieuwe kandidaten, zal
Frederik deze taak nogmaals op
zijn schouders nemen.
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Tijdens de vragenronde werd dan vooral
aandacht besteed aan:
 sponsoring -- nieuwe truitjes misschien
voor seizoen 2016-2017
 nieuwe trainer -- Yvan voelt er wel iets
voor om de jeugd training te geven
 eventueel andere trainingsuren op
maandag? – na vergadering met
gemeente wordt onze maandag
training met 1 uur verlaat (zie verder)

Clubfeest

De A-ploeg kampioen en promotie naar
landelijke. Dat verdiende een beker en op
zijn minst een goei fles.

Onze
clubkampioenen
Arno (jeugd) en Frederik
(seniors) werden nog
eens in de figuurlijke
bloemetjes gezet met een extra kadootje.

zaterdag 30 mei

De inschrijvingen voor ons clubfeest
kwamen maar met mondjesmaat binnen.
Na een herinneringsmailtje naar al de
leden, kwamen we uiteindelijk toch nog aan
bijna 40 deelnemers. Buiten 2 jongeren, liet
vooral de jeugd het afweten, waardoor we
het geplande springkasteel maar moesten
afzeggen.

Als verdienstelijkste lid dit jaar
mocht Ludo een presentje in
ontvangst nemen voor zijn
jarenlange inzet i.v.m. het club- en
andere feesten.
Na de afwas kabbelde het feestje vrolijk
verder met luchtige anekdootjes, grapjes,
wat ernstigere vertelselkes, nog een paar
karaoke-pogingen, zelfs een klein brandje
dat in de kiem kon gesmoord worden
zonder ernstige gevolgen…

De receptie was gepland tussen 17 & 18
uur, maar omdat het gros der deelnemers
pas laat arriveerde, liep het wat uit en
kwam de barbecue-bakker wel een beetje
in de problemen met het voorbakken en
warmhouden van de vlezekes. De hapjes
op de receptie werden verzorgd door Ivo,
die blijkbaar nog met de eetdag in zijn
hoofd zat, want hij had een béétje teveel
gezorgd.

De afwezigen kunnen beter zorgen er
volgend jaar bij te zijn, voor een nog leuker
en geslaagder feestje.

Nadat iedereen zich had tegoed gedaan
aan de barbecue, volgde nog een lekker
ijsdessert en dan was het tijd om te
kwissen.

Kienen
Ieder
jaar
mag
elke
vereniging één kienavond
‘inrichten’.
Met een tiental leden hebben we een
avondje geholpen de zaal klaar te zetten,
de bar bemand, koffie en koeken
uitgedeeld, garçon gespeeld en achteraf
weer opgeruimd.
Dit heeft onze kas weer gespijsd met een
paar honderd euro.

Onze voorzitter had weer zijn best gedaan
om ons een boel zeer gevarieerde vragen
voor te schotelen. Veel deelnemers trokken
geregeld eens hun wenkbrauwen op (huh!
wat kan dat zijn?). Al met al toch een
plezant tijdverdrijf.
In afwachting van de prijsuitreiking en de
huldiging van onze kampioenen, konden
we in het nostalgisch hoekje herinneringen
ophalen aan de vriendenwedstrijden in
Stekene en Schoten. Ook de albums met
foto’s van een tiental jaren geleden gingen
gretig rond.

Clubboekje
Onze A-ploeg speelde kampioen in 1ste
provinciale en is gepromoveerd. Volgend
seizoen zal het boekje dan ook gegevens
bevatten i.v.m. de landelijke competitie.

Alle deelnemers aan de kwis mochten een
prijsje kiezen aan de rijkgevulde prijzentafel
in volgorde van hun behaalde punten.
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Training

Er was/wordt er weer een jarig

De training wordt hervat vanaf donderdag
13 augustus 2015.

(sinds het laatste smashke tot begin vd competitie)

Opgelet de maandagtraining start vanaf
dit seizoen 1 uur later!
Maandag:

Andy K
Kyara V
Patrick D
Patrik L
Paul L
Luc S
Jarne C
Tijs T
Frederik P
Senne C
Patrick S
Selahattin Ö
Jos N

Jeugd:
18u – 19u30
Volwassenen: 19u30 – 21u

Donderdag: Jeugd:
17u30 – 19u
Volwassenen: 19u – 21u

Bal
Voor de provinciale competitie was er dit
seizoen nog geen verplichting om de
nieuwe plastieken ballen te gebruiken.
Maar omdat in landelijke afdeling er wel
mee moet gespeeld worden, hebben we
besloten om ook reeds vanaf nu met onze
vier ploegen in provinciale afdelingen om
te schakelen. De bal die onze club zal
gebruiken is een witte naadloze plastieken
bal van het merk Xushaofa.

Stefaan H
Patrick C
Wouter G
Patrick E
Ben S
Marc R
Brent V
Robbe C
Johan V
Kaziu D
Davy R
Bjorn H
Teun Q

hip hip HOERA

28/02
05/03
03/04
24/04
11/05
25/05
13/06
16/06
12/07
17/08
25/08
06/09
13/09

!

Wistjedatje

De jeugdploeg, in officieuze competitie,
mag en zal nog verder spelen met de
oranje Nittaku celluloid balletjes, zeker tot
januari.

Website

21/02
01/03
06/03
17/04
25/04
22/05
27/05
14/06
02/07
23/07
20/08
03/09
08/09

+ Onze ouderdomsdeken Willy is nog fit
van geest. Onlangs kwam ik te weten dat
hij de eerste prijs won van een
puzzelwedstrijd in de seniorenkrant.

www.ttcsmash.be

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.
Vanaf volgend seizoen wordt gevraagd aan
de kapiteins dat zij ofwel zelf of een
ploeggenoot aanduiden om een kort
wedstrijdverslagje / -verhaaltje doorsturen
naar de webmaster.
Heb je tenslotte een opmerking over de
inhoud of wil je eventueel iets laten
meedelen op de website, stuur een mailtje
naar webmaster@ttcsmash.be

+ Bjorn Huveneers is in blijde verwachting
geraakt (allee zijn vriendin toch) –
kakkebollekes ergens in december…
+ http://www.pclk.be/wordpress/ is de site
waar je de laatste nieuwtjes vindt. O.a. info
over de nieuwe plastieken ballen, tornooien
vanaf augustus, allerhande reglementen,
enz.
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥
Geniet nog van een deugddoende
vakantie, probeer niet weg te smelten en
kom in augustus weer vol energie achter
de tafels.
redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be

Je webmaster Kaziu
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Uit de oude doos

Ik negeerde him gwn , keek ni eens naar hem ,
ineens zie ik hem afkomen op mij en hij pakt me
LETTERLIJK BIJ MIJN KRAAG (maar het was
te moeilijk omdat ik mijn kraag plat had gedaan
dus probeerde hij te knijpen in mn tepel ... geen
commentaar .....). En ik meen te de volgende
woorden verstaan uit z'n (grote) mond : Gij moet
zwijgen als (iets) zoon (iets) match

(10-tal jaren geleden)

(naam weggelaten door redactie)

Yuu , hier Rxxx Gxxxxxx . Ik speel bij TTC
Heusden bij de Junioren ploeg F (denk ik :P) en
kwou ff mn hulp aanbieden voor het Smashke
van artikels schrijven enzo en site kan ik ook wel
helpen.
ervaring : studeer handel op school (das met pc
en talen, schrijven etc) en heb wa sites gemaakt
voor andere dingen ma die zijn offline (twaren ni
super indrukwekkende sites ze geen php ofzo
gwn htm mja et was iet he :D) .

Maar (jammer genoeg voor hem, denk ik)
verstond er niet erg veel van dus zei maar : ja ok
cva en ik wandelde terug naar de Heusdense
linie :D

Anyway , hier mn eerste artikel en khoop dat het
in het nieuwe Smashke komt
wilde wel ff nen mail terugsturen als bevesting
da ge em hebt gekregen ?

en kd8 in mn eigen (ma zei natuurlijk nix) : mijn
volgende match speel ik heel goe dan kan die
para zien da ik hard en goed kan slaan met mijn
palet (just in case).

Het artikel :

Eerlijk gezegd, spijtig dat Willy er niet bij was
want dan konden we nog wa harder lachen met
de para als Willy hem aanviel, as em iet zou
durve zegge tege een para van Leopoldsburg,
wie weet da ? :D"

Supporteren voor je club kan uitleiden in
(bijna) oorlogen met het leger
Op een mooie zaterdagnamiddag met veel
regen zakten de Juniors F ploeg op 2 December
af naar TTC Leopoldsburg. Het beloofde een
spannende partij te worden want Leopoldsburg
heeft al meerdere malen bewezen dat ze wat in
huis hebben en vooral, veel lawaai hebben.

Ik kan persoonlijk al niet wachten tot de
volgende partij vd Juniors F tegen Leopoldsburg
Dat ze de para maar meebrengen, tis toch thuis
:D
---------------------------------------------------------------kvond da wel een goe verhaal voor smashke en
ge maakt da ni elke dag mee dusja :D

1 van onze Juniors F, Robin Gaethofs, kreeg
tijdens zijn partij tegen Joris genoeg van het
geroep van deze en begon him te imiteren. Na
meerdere malen hem geïmiteerd te hebben en
z'n ploeg aan te moedigen (Willy was er niet en
Robin G is kapitein) en dingen te roepen zoals :
Chi mini dozo bij z'n ietwat nieuwe, Chinese
opslag zodat "Joris en den zenne pa die denk ik
int leger zit" der simpelweg genoeg van kregen!

man man wa nen dag :D we hadden wel 6-4
gewonnen btw en de volgende keer gaan de
Juniors F hun tactiek veranderen bij hun
matchen, mss een goed idee voor een volgend
artikel ?
Juniors F tactieksverandering kent een
grandioos succes ;p (ni da we nu slecht
bezig zijn, kdenk 3W)

en dit deel zeg ik dan , zogezegd:

Achjah , ge leest het ma is door en zegt of ge
het goe vind, we hebbe ons in ieder geval goe
geamuseerd in Leopoldsburg :D

"In plaats van zich niks aan te trekken van de
tegenstander zijn houding, begonnen zij zich
druk te maken dat ik "teveel" praatte tijdens de
matchen van onze Juniors (alhoewel hun speler
- want ze hadde die 2 klen jung ni bij - iedereen
de kleren van het lijf roepte ... buhu go cry).

PS:
na wa rondgekeken te hebben was de
spelersnaam niet Joris maar Rens (das zo ne
grote die veel lawaai maakt zult em wel kenne
:P) en zn pa blykt nu bij het leger te zijn ;D wa
ne mop ask da rondvertel eh :D en het was bij
de Juniors A en niet bij de F ploeg

Dus, wat doet diene para, ik ging da score
papier afgeven aan de hoofdscheidsrechter
en hij stond er langst en de hele partij was hij al
naar mij aan het kijken ( kdenk dattek zn T shirt
misschien aanhad ofzo :P ).

srry ;)

6

