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Beste leden,

Bekerwedstrijd: Week van 07/09 – 12/09
Hoeselt A - Heusden A : 6 - 3

Al maar goed dat tafeltennis binnen wordt gespeeld, want
met dat killig winderig nattig herfstweer zou het anders niet
te doen zijn.
Onze A-ploeg heeft dit seizoen de stap kunnen zetten naar
de landelijke afdeling. Vandaar ook de verplichting om dit
seizoen te spelen met de nieuwe plastieken bal, welke
onze provinciale ploegen dan ook al maar aanvaardden.
Onze jeugdploeg in officieuze competitie zal waarschijnlijk
nog tot eind dit jaar met de oude gele celluloid balletjes
verder spelen.
Ook dat berichtje gelezen in HBvL van woensdag 23 sept.?
“…Heusden wil dit seizoen voor het eerst in zijn
geschiedenis het behoud verzekeren in landelijke. Met een
5-11 nederlaag tegen Woudpalet Houthulst werd het
meteen op de harde feiten gedrukt. Frederik Pluymers won
nochtans knap drie van zijn vier matchen.”

Gisteren stond de tweede wedstrijd uit de poulefase van de
beker van Limburg op het programma. Onze mannen
(Marco (NG), Ivo (E2) en trainer Ivan (E6)) mochten het
opnemen tegen Hoeselt A, een op papier veel sterkere
tegenstander: Steven (B4), Mike (C0) & Arno (C0). In de
beker wordt er echter gespeeld met voorgift, dus waren
onze jongens zeker niet kansloos. De wedstrijd begon
echter slecht: Ivo verloor in 4 sets van Arno terwijl Marco in
5 sets verloor van Mike. De volgende twee wedstrijden
gingen dan weer wel naar Heusden, want Ivan won vlot in 3
sets van Steven en Marco puurde er alles uit in (alweer)
een vijfsetter tegen Arno. Helaas gingen de wedstrijden van
de volgende ronde weer allebei naar Hoeselt. Mike was
opnieuw onklopbaar en won van Ivan, terwijl Steven het
haalde van Ivo. Ivan won daarna zijn match opnieuw in 3
sets van Arno, waardoor de tussenstand 4-3 werd. De veer
(conditie?) was echter wel gebroken bij Heusden en de
laatste twee wedstrijden werden relatief eenvoudig verloren
in 3 sets waardoor de eindstand op 6-3 kwam in het
voordeel van Hoeselt. Een zeer verdienstelijke wedstrijd
van onze bekerploeg en op naar de volgende match!

Verderop volgen enige wijzigingen en aanvullingen. Zorg
dat uw boekje wordt aangepast!

Bekerwedstrijd: Week van 31/08 – 05/09

Frederik

Wordt vervolgd…..

Heusden A - Neerpelt A : 5 - 4
Afgelopen donderdag vond de eerste wedstrijd van de
poulefase van de beker van Limburg plaats in onze
sporthal. Ivo (E2), Marco (NG) & Frederik (C0), die Wouter
verving, mochten het opnemen tegen Neerpelt (D2, D4,
E2). Op papier en met voorgift, beloofde het een
spannende wedstrijd te worden en zo geschiedde ook.
Heusden begon slecht met een 0-2 achterstand nadat
Marco in 3 sets verloor van Jhon (D4) en Ivo in 5 sets
verloor van Sylvain (D2). Daarna won Marco zijn match wel
vlot van Sylvain en had Frederik geen problemen met René
(E2). Vanaf dan bleef het gelijk opgaan: Ivo verloor ook zijn
2 volgende matchen, terwijl Marco & Frederik allebei nog 1
wisten te winnen, waardoor het 4-4 werd. In de beslissende
9e wedstrijd wist Frederik van Sylvain te winnen, waardoor
we uiteindelijk met 5-4 het laken naar ons toe konden
trekken. Op naar de volgende tegenstander!

Thuiswedstrijd Week 01 : 19/09
Heusden A - Houthulst A
Heusden B - St Truiden A
Heusden C - St Truiden B
Heusden D - Lommel B
Heusden E - Aarschot G
Juniors A - Aarschot A

: 5-11
: 10-6
: 3-13
: 9-7
: 12-4
: 10-0

Verslag A-ploeg:
De kop is eraf. De A-ploeg wist op voorhand dat het
bijzonder moeilijk zou worden tegen de vice-kampioen van
vorig seizoen. Kapitein van dienst, Patrick, begon nochtans
zeer goed aan zijn match tegen Nino (B6), maar moest
uiteindelijk in 5 sets de duimen leggen tegen het jonge
talent. Wouter verloor zijn match van Simeon (B2), die
trouwens de rest van de avond onverslaanbaar bleek (hij
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had vorig jaar een percentage van 92% in landelijke). In de
tweede ronde wist Frederik van Dieter (C2) te winnen, maar
Ben verloor helaas in 3 spannende sets van Jeroen (C0).
Verder kon enkel Frederik nog een match winnen tijdens de
eerste helft, wat de ruststand op 2-6 bracht. Na de halve
wonnen Patrick en Wouter nog van Dieter en Frederik wist
Nino te vloeren in 4 sets (hij kreeg hierbij wel heel wat
commentaar op enkele "onreglementaire" opslagen. We
zullen er toch de camera eens moeten bijhalen op training.
Ook specialist ter zake Ivo wist te melden dat er inderdaad
wat dubieuze ballen tussen zaten). Uiteindelijk verloor de
A-ploeg hun eerste wedstrijd met 5-11. Een vernedering
werd vermeden en al bij al was het een logische uitslag.

Verslag B-ploeg:
Met veel goede moed begonnen we aan onze eerste
wedstrijd van het nieuwe seizoen. De gladiatoren waren
kersverse C2 Patrick D, onze C4 Stefaan die nog geen
palet heeft vastgehad dit seizoen en de getrouwe Johan en
Marc, beide C6. Onze tegenstrevers waren de
wereldberoemde C2 Stefan Breyne, Nico C4, Maarten D0
en Emma D6. Sint-Truiden had hun ploeg wat verzwakt
door Emma naar boven te schuiven, zodat er een extra D0
naar hun B-ploeg kon, de tegenstrevers van onze C-ploeg.
Wat de wedstrijd zelf betrof, kan ik kort zijn. Halfweg
stonden we 6-2 voor. Enkel Marc en Johan hadden hun
wedstrijd verloren tegen Stefan. Daarna ging het iets
moeilijker want Johan en Patrick verloren een wedstrijd en
Stefaan zelfs twee. Misschien wat gebrek aan training voor
deze laatste. De eindstand werd 10-6 en het was Stefan
Breyne die als winnaar uit de bus kwam met vier
overwinningen. Ik denk dat we momenteel een homogene
B-ploeg hebben met drie overwinningen voor Patrick en
Marc en twee voor Johan en Stefaan. Daarna nog een
lekker broodje gegeten en een ferme pint gedronken en de
avond was alweer geslaagd.

Verslag A-ploeg vanuit een ander gezichtsveld:
Al enkele weken keken onze jongens van de A-ploeg er
naar uit om voor de eerste keer in landelijke afdeling aan te
treden. En eindelijk was het zover, weliswaar met een
verzwakte ploeg (Patrick E. ipv Jimmy B erbij) keken we om
19h onze tegenstanders van Houthulst in de ogen, een
ploeg die vorig seizoen op de 2de plaats eindigde. En dan
was het zover. Wouter mocht het al dadelijk opnemen
tegen Simeon (B2) en na zich zeer goed verweerd te
hebben, moest hij uiteindelijk toch het onderspit delven. Net
zoals Patrick E die op de andere tafel tegen Nino (B6) aan
het spelen was en in de vijfde set net iets te kort kwam.
0-2 op het scorebord. Maar dan kwamen Ben en Fré in de
arena om het terug recht te zetten. Helaas voor Ben die
tegen Dieter (C2) ook net de duimen moest leggen, maar
op de andere tafel hing Fré intussen de scalp van Jeroen
(C0) aan zijn palet en zo werd het 1-3. Patrick en Wouter
konden hun volgende wedstrijd tegen respectievelijk
Simeon en Nino ook niet verzilveren en zo werd het 1-5.
Toch wilden we niet afgaan en dat lieten Fré en Ben ook
merken in hun volgende wedstrijd. Fré won weer zin
wedstrijd na een schitterende partij en voor Ben was het
weer “net niet”. 2-6 dus. Toch bleven we vechten voor wat
we waard waren en dat leverde op het eind van de avond
toch nog een uitslag op van 5-11 in het voordeel van een
sterk en zeer sportief Houthulst.

Waarnemend kapitein B-ploeg, Marc.
Verslag C-ploeg:
Zoals Marc al meldde, kwam Sint-Truiden B versterkt voor
de dag: D0, D0, D2, D2 tegen Steven (D2), Davy (D4), Jos
(D6) en Rudi (D6). Steven bleef onder de verwachtingen en
kon geen wedstrijd winnen. Hij riep hierbij wel in dat de
nieuwe, plastieken bal een enorm nadeel is voor zijn antitop. Dat belooft niet veel goeds voor de rest van het
seizoen, maar hopelijk kan hij er toch snel zijn draai mee
vinden! Jos wist te verrassen met 2 overwinningen tegen
een D0 en D2 en begint het seizoen sterk: dat belooft
alvast veel goeds voor de rest van het seizoen. Davy won
een D2 en presteert hiermee volgens de verwachtingen.
Rudi kon, net als Steven, ook geen overwinning op zijn
kaart schrijven.
Verslag D-ploeg:
Lommel B kwam maar met 3 man opdagen, maar toch
werd het zeer spannend! Onze mannen, Patrick C (E0), Ivo
(E2), Ludo (E4) en Selahattin (E4) namen het op tegen een
E0 (afwezig), E0, E2 en E6. Patrick wist van Danny (E6) te
winnen, maar kon met zijn verdedigende spel niet van Tom
(E0) en Guido (E2) winnen. Ivo en Selahattin wonnen dan
weer wel van Tom en Guido, maar niet van Danny. Ludo
kon, volgens de feuille, helaas niets winnen, maar
ondertussen is gebleken dat een van de winstwedstrijden
van Ivo eigenlijk toebehoorde aan Ludo. Deze vergissing
werd door beide kapiteins over het hoofd gezien tijdens het
aftekenen van de feuille, een pijnlijke zaak.

Aan tafel tijdens het eten werd er nog druk nagepraat en
het was tof dat de heren van Houthulst toch positief verrast
waren door dat klein ploegske uit Heusden. Rond 00h30
zwaaiden we onze tegenstanders uit voor een goede
terugreis naar Diksmuide. Wijzelf bleven nog effe iets
drinken en keerden daarna ook huiswaarts. Voor Ben zou
de nacht trouwens niet lang duren, want hij vertrok om
05h00 op vakantie naar Kos, een prettige vakantie gewenst
van je eenmalige kapitein.
Einduitslag: Fré 3, Ben 0, Wouter 1, Pat 1. Dat was het dan
voor de eerste wedstrijd in landelijke en denk eraan
jongens: ”Laat de moed niet zakken”.

Dus als herinnering aan alle kapiteins: KIJK UW FEUILLE
GOED NA!
Tot het volgend verslagske, Patrick E

.
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PS: Er werd die nacht nog een mailtje verstuurd naar de
verantwoordelijke van Limburg-Kempen (Michel Mentens)
met de uitleg over de vergissing. 1 dag later stuurde Michel
een berichtje dat hij dit nog moest verifiëren met de
betrokken spelers van Lommel. Nog 1 dag later was de
uitslag aangepast op de site. Ludo had zijn verdiende
overwinning tegen Guido (E2) dan toch officieel beet.

verloor in 5 sets van Ben (C0) na 3 matchballen gekregen
te hebben. Frederik verloor daarna kansloos van Dave,
terwijl Paul nipt verloor in een spannende & uitputtende
wedstrijd tegen de bijzonder “geëngageerde” Stijn. Bij Paul
was het vat na deze wedstrijd wat af en hij kon geen vuist
meer maken in zijn resterende wedstrijden. Jimmy kreeg in
de volgende match geen grip op het vreemde spel van Jan,
terwijl Wouter, net als Jimmy, in 5 sets verloor van Ben na
3 matchballen in zijn voordeel. Frederik mocht het daarna
opnemen tegen Jan (B6). Na een 2-0 voorsprong en met
de match al bijna in z’n zakken, wist hij het toch nog weg te
geven na een gebrek aan focus. Blijvende focus & de
competitieve ingesteldheid om een wedstrijd af te maken, is
iets waar de hele A-ploeg aan zal moeten werken. Jimmy &
Wouter verloren hun laatste matchen nog in 3 sets &
Frederik wist op het einde toch nog een persoonlijke
eerreder vast te leggen door in 5 sets te winnen van Ben.
Al bij al een duidelijke en verdiende nederlaag & de A-ploeg
zal nog een beetje moeten wennen aan het hogere niveau.
De lasagne, hotdogs, pintjes & fanta achteraf, maakten de
nederlaag iets makkelijker om te verteren.

Verslag E-ploeg:
Arno, Steven, Robin & Bjorn mochten het opnemen tegen
een E4, E6, E6 en D6. Steven en Robin begonnen
schitterend aan het seizoen met beide 4 overwinningen.
Arno en Bjorn kenden helaas wat tegenslag en moesten 2
wedstrijden prijs geven. Met 12-4 werd het wel een relatief
eenvoudige en verdiende overwinning
Verslag jA-ploeg:
Onze 3 E6-en, Dario, Teun & Senne, mochten het
opnemen tegen het jonge geweld van Aarschot (E6, NG,
NG). Op papier waren we sterker, en dat bleek ook in het
spelbeeld. Niemand liet zich verrassen en met 10-0 werd
het een overdonderende overwinning. Knap resultaat!

Verslag B-ploeg:
Zowel Patrick D als Patrick E wonnen hun eerste wedstrijd
tegen E6 en D0 (beide met 0-3). Dan won Marc G zijn
wedstrijd tegen Stessens Eddy (C2) na een zeer goede
partij ook al met 0-3. Johan V daarentegen ondervond iets
meer last van Vervoort Danny (C2) en verloor met 3-1. Dan
Patrick E tegen een E2, wat 0-3 werd en aan de andere
tafel Patrick D die een zeer spannende match speelde
tegen een D0 en het laken naar zich wist toe te trekken in
de vijfde set met 10-12. Dan Marc aan tafel tegen Danny
en het was Marc die net de duimen moest leggen tegen
deze C2 (3-1). Ook Johan verloor zijn wedstrijd, na
nochtans sterk verweer, tegen Eddy met 3-0. Johan en
Marc moesten na de pauze terug de wei in voor twee
belangrijke wedstrijden, die tegen respectievelijk D0 en E2
moesten gewonnen worden, maar dit liep heel anders uit.
Marc verliest met 3-0 van Laura (E2) en ook Johan moest
het onderspit delven tegen Glenn met 3-1. Patrick E tegen
Danny werd 0-3 in het voordeel van Patrick en aan de
andere tafel verliest Patrick D met 3-1 van Eddy. Marc
tegen D0 Glenn werd 3-0 en Johan tegen Laura werd 1-3,
dus 7-7. Nu Patrick D tegen Danny en Patrick E tegen Eddy
3-0 voor Danny en 3-1 voor Eddy. Einduitslag 9-7.

Ter herinnering: Vinden jullie dat er wat weinig staat
vermeld over je ploeg of match? Heb je een anekdote
van tijdens de wedstrijd die zeker zou vermeld moeten
worden? Stuur ons (Kaziu of Frederik) jouw verslag of
anekdote en dan zetten wij het op de website!
Later komen sommige verslagen dan ook weer in het
volgende Smashke. Zeker de plezantste, spannendste,
of die met een apart verhaal….

Uitwedstrijd Week 02 : 25-26/09
Zoersel B - Heusden A
: 14-2
Morata B - Heusden B : 9-7
Malpertuus C - Heusden C : 10-6
Morata E - Heusden D : 10-6
Westel D - Heusden E : 4-12
Juniors A
: vrij
Dramatische week voor TTC Heusden. Enkel de E-ploeg
zorgt voor een overwinning.
Verslag A-ploeg:

Tot een eventueel volgend verslagske, Patrick E.

Vol goede moed vertrokken we op een zonnige
zaterdagmiddag om 17u richting Antwerpen. Met als
tegenstanders een B6, C0, C0, C0 beloofde het alvast een
spannende wedstrijd te worden tegen onze eigen C0, C0,
C0, C0. Helaas draaide het anders uit. Paul begon
nochtans goed met een relatief vlotte overwinning tegen
Dave (C0), maar Frederik moest al meteen de duimen
leggen tegen blokkoning Stijn (C0). Wouter (licht
geblesseerd aan zijn schouder) kon niet van Jan (B6, die
de hele tijd roteerde tussen zijn Sinus Sound en lange
noppen) winnen en Jimmy (nog wat last van de jetlag)

Verslag C-ploeg:
De C-ploeg trok op verplaatsing naar Malpertuus waar ze
een D0, 2 D4’s en een D6 voorgeschoteld kregen. Met
onze eigen D2, D2, D4 en E0 mikten we toch op een punt.
Dat zat er zeker in tot 6-6. Zowel invaller Patrick als Andy
stonden op een bepaald moment 1-1, en dat had mits
gescoorde setballen zelfs nog beter kunnen zijn. En dan
gaat het zoals in het voetbal… kansen moet je afmaken.
Beide matchen werden verloren, en toen was het kalf van
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de C verdronken. Andy en Steven (na 3 overwinningen
afgeslacht tegen een antitop-killer) konden niets meer
forceren. Verdorie, na een uitstekende match toch met lege
handen naar huis, dat voelde wrang aan. Een aparte pluim
voor Patrick, die al zijn tegenstanders met zijn klassieke
verdediging aangevuld met verrassende uithalen het vuur
aan de schenen legde, en aan Andy, die eigenlijk
doktersadvies genegeerd heeft om met zijn herstellende
enkel toch te spelen en al direct 2 matchen te winnen.
Hopelijk is de enkel nu ‘gerodeerd’, want we zullen
iedereen hard nodig hebben om in 3de te blijven!
P.S. Malpertuus speelde met de ‘gewone’ ballen… een
wereld van verschil, dat ik het u zeg!

jeugdspelers snel aan wennen. De moed niet laten zakken
en altijd proberen bijleren!

Thuiswedstrijd Week 03 : 03/10
Heusden A – Merelbeke B
Heusden B – Herckenrode B
Heusden C – Alken A
Heusden D – Westel B
Heusden E – Westel C
Juniors A

: 10-6
: 13-3
: 8-8
: 11-5
: 10*6
: vrij

Eerste 3-punter voor de A-ploeg

Uw verslaggever ter plaatse - Steven W.

De eerste overwinning is een feit. Merelbeke startte aan de
wedstrijd met 3 (reserve-)spelers: C2, C2, C4.
Dit klusje zouden we wel snel even klaren met zelf 4 x C0
in de ploeg. Achteraf gezien bleek het toch wat moeizamer
te gaan dan gedacht.
Onderschatting? Overmoed? Nee, toch wel zeer goede
opkomende spelers onder de 20 jaar.
Wouter had een totale offday en kon spijtig genoeg geen
enkele wedstrijd winnen. Zou er dan toch iets met onze
balletjes schelen?
Ik denk dat er nog veel spelers aan moeten wennen. De
toekomst zal dit uitwijzen.
Frederik, Ben en Jimmy versloegen elk 2 spelers. Tegen de
op papier zwakkere spelers was dit ook één matchke te
weinig.
Kortweg gezegd: klus geklaard zonder veel schwung: 10-6,
maar iedereen toch heel blij met de eerste punten.
Nog een extra dank aan de officiële scheidsrechters. Enkel
matchen spelen en nooit tellen, dit kunnen we wel gewoon
worden.
Jimmy

Verslag D-ploeg:
De laptop of de printer had blijkbaar kuren want het duurde
tot 19h10 eer de wedstrijdbladen voor ons waren gedrukt.
Bij aanvang van onze eerste wedstrijden bleek dat de ploeg
van Morata E slechts 3 man telde. Ivo (E2) mocht daardoor
nog wat langer op zijn stoel blijven zitten. Ludo (E4) had
weinig moeite met Dimaz (E4), een goeie juniorspeler. De
start was alvast prima 0-2. Selahattin (E4) en Arno (E4)
traden dan aan tegen Erwin (E0) en Alfons (E2), twee
oudere door de wol geverfde verdedigers met “materiaal”.
Arno kon in zijn 2de set een klein vuistje maken (12-10) en
Selahattin moest zich pas in de vijfde set gewonnen geven
met zulke score. Ivo kon dan tegen Dimaz niet in zijn spel
geraken en Ludo moest zich even gedeisd houden
gedurende 4 matchen omdat de 3 Moratariërs de volgorde
van spelen een beetje door elkaar husselden. Erwin en
Alfons met hun ‘vieze’ palet deden bijna al onze
aanvalspogingen teniet en met verdedigen en duwen
trokken we meestal aan het kortste eind. Alleen Ludo kon in
zijn laatste match tegen Alfons deze gemakkelijk de baas in
3 sets, maar toen was het kindje van de koe allang
verdronken. Ivo en Selahattin speelden misschien iets te
braaf verdedigend met lange terugspeelballen en Arno was
zeker niet geïntimideerd en liet zich niet zomaar
wegspelen. Hij gaat nog potten breken.
Nog een woordje over die ‘vieze’ palet: Alfons beweerde
dat gedurende de 25 jaar dat hij al speelt dit nog steeds zijn
eerste palet is en dat die nog nooit werd gekuist…!!

Heusden B - Herckenrode B: 13 - 3
Geen commentaar
Het eerste puntje voor de C-ploeg
De C-ploeg behaalde zijn eerste punten met een gelijkspel
tegen Alken. Dat is fijn, maar tevreden kunnen we daar niet
mee zijn, want op papier waren we sterker: C6, D2, D2 en
D4 tegen D0, D2, D2 en E2. Andy lijkt gelukkig terug naar
zijn vroegere vorm te groeien, want hij liet een paar
fantastische rally’s optekenen. Ook Davy speelde erg goed,
enkel die matchpunten afmaken als je ze voorgeschoteld
krijgtJ Johan en Steven bleven onder de verwachtingen.
Steven kon het – vloekende op de plastiek ballen - niet
laten zijn antitop van zijn palet en in stukken te scheuren na
de laatste verloren match… ! Bezin u toch, man, voor je
zoiets doet!
Enfin: de puntendeling is tegelijk toch ook weer geen ramp.
De ploegen die we achter ons moeten houden zijn Morata

De gelegenheidskapitein, Ludo.
Verslag E-ploeg:
Alweer een vlotte overwinning voor de E-ploeg waar Robin
& Steven G zich opnieuw onklopbaar toonden. Beide
toppers staan nu als enige aan de top van de individuele
rangschikking in hun reeks met 8 op 8. Volhouden!
Bjorn speelde zijn wedstrijd en won 3 matchen. Dario wist
voor de eerste keer een match in 5e provinciale te winnen
en stond zeker zijn mannetje in de andere wedstrijden. Het
niveau in 5e provinciale ligt iets hoger dan in de
jeugdreeksen, maar daar zullen onze talentvolle
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Clubboekje

en Herckenrode, en momenteel staan die al laatste en
tweede laatste: dat moeten wij kunnen houden zo!

 Wijziging: AFSPRAKEN – ‘meldingssysteem’ -- p.3
“ Vanaf nu moet je me een dag vroeger laten weten dat je
er de volgende week niet bij kan zijn. Dat wil zeggen dat je
mij tot zaterdagavond 23u59 kan mailen
(frederikpluymers@gmail.com) of sms-en (0496/730384)
dat je er de eerstvolgende week niet bij kan zijn.”

Steven W
Heusden D op schema :
1. Meevaller voor de D-ploeg. Westerlo kwam met een
verzwakte ploeg naar Heusden.
Het begin was nog gelijk opgaand (3-3), maar dan stoomde
we door naar 10-3 en was de tweede overwinning een feit.
Uiteindelijk werd het 11-5. Jos (4), Patrick (3), Ivo (3) en
pechvogel Ludo (1), met 2 verloren vijfsetters.
Speciale vermelding voor Ivan, met zijn coaching en nuttige
tips voor Ivo en Patrick.
Kapitein Patrick C

 Er zijn ook nog enkele leden bijgekomen.
Vul uw boekje p.6 aan met de volgende gegevens :
naam / kat / adres / geb.dat / tel & e-mail
Jursch Natanaël / K / Vunderstr. 52 3550 HZ / 11-3-2002
/ 011.96.54.90 0487.47.12.72 re.jursch@gmail.com
Matthys Koenraad / S / O.L. Vrouwstr. 126/1 3550 HZ /
4-4-1962 / 0495.26.66.77 koenmatthys@telenet.be
Reynders Wout / K / De Rieten 14 3550 HZ / 26/03/2002 /
0498.58.33.53 kristelschols@yahoo.com

2. De D-ploeg terug in een sterke(ere) bezetting ondervond
dat jeugdige E6-klassementen tegenwoordig zeer sterk
voor de dag komen. Westel B met E2, E6, E6, E6 was op
papier dan wel minder waard, maar Ludo had er met 1
verloren 4-setter en 2x een verloren 5-setter tegen dat jong
geweld er zijn handen mee vol. Het kostte hem wel een liter
zweet. Dat hij in zijn laatste match in de 5de set nog van 18 terugkwam naar 8-9 mocht niet meer baten, de bobijn
was af (8-11). Zelfs Jos mocht zijn aandacht geen seconde
laten verslappen om 4 overwinningen te kunnen boeken.
De jonge Jarne Vanderspikken - zoek hem maar eens op
via de VTTLsite - hield zelfs Jos 5 sets bezig alvorens de
duimen te leggen, maar stak als laatste wapenfeit ook
Patrick C in zijn zak. Ivo moest enkel zijn meerdere
erkennen in Michiel(E2). Alleen Cas (E6) bleek een
gemakkelijke prooi te zijn. Met 11-5 handhaafde de D-ploeg
zijn 4e plaats in de rangschikking.
We moeten ook Yvan Steegmans bedanken voor zijn
goede coaching.
Pechvogel Ludo

 Foutje in de kleine kalender bij ploeg D

z 23-10-15 / 20:30 Lipalet F . . . moet zijn : v 23-10-15 …

Politieagent heeft het niet gemakkelijk…
DE SITUATIE :

Je bent politieman.
Je wandelt in een afgelegen straat met je vrouw en
kinderen.
Plots verschijnt er een gevaarlijk individu voor je met een
mes.
Hij kijkt je recht in de ogen en brult dat hij je geld wil, terwijl
hij jou en je gezin bedreigt met zijn gigantisch mes.
Jij hebt je dienstpistool bij je en je bent toevallig de beste
schutter van je korps.
Je hebt slechts enkele seconden om na te denken en te

reageren voordat hij aanvalt.
Heusden E nog steeds goed bezig:

WAT DOE JE?

De E ploeg begon een half uur vroeger tegen Westel C met
Steven en Robin. Steven was niet in vorm, hij had koud
zweet, toch heeft hij gewonnen door zijn best doen en op
zijn tanden te bijten. Robin speelde goed in zijn eerste set,
maar de tweede en derde set was hij minder goed, de
vierde set kon hij wel winnen, helaas werd de 5 nipt
verloren. 1-1, daarna heeft Arno zijn best gedaan maar toch
1-3 verloren en Selahattin heeft 3-1 gewonnen, dus 2-2.
Steven en Robin hebben wel de twee volgende wedstrijden
gewonnen, 4-2. De volgende twee wedstrijden hadden
weer hetzelfde resultaat voor Arno (1-3 verloren) en
Selahattin (3-2), hij had wel een beetje problemen in de
eerst twee sets tegen een NG),5-3. Na de pauze had Lucas
weer nipt verloren met 2-3 en Steven had gewonnen, 6-4.
Daarna heeft Arno twee wedstrijden nipt verloren en de
anderen hebben alles gewonnen, dus de 10-6 is een feit.

In Australië:
Actie
PANG!
In Amerika:
Actie
PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!
Herladen
PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!
Click click click click!
In Belgie :
Vooraleer over te gaan tot actie eerst een diepgaand
onderzoek uitvoeren:
- Is het mes toevallig geen plastiek namaakmes?
- Verkiest de aanvaller te spreken in het Arabisch,
Turks, Duits, Engels, Frans of het Nederlands?

Steven Gong
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Vraagske

- Is hij toevallig geen vreemdeling die goed
geïntegreerd is maar eventjes een kleine misstap doet?
- Is hij een nieuwe immigrant die niet goed weet hoe hij
de politie moet benaderen?
- Is het een gevangene op proefverlof die nog steeds
slecht gere-integreerd is in onze maatschappij?
- Gaat dit geval niet aangemerkt worden door de media

Wie o wie is dit schattig krullebolleke?.

als een racistische actie?

Actie: Ik zal hem dan maar eerst vriendelijk vragen zijn
wapen neer te leggen en als hij niet reageert op mijn
herhaald en zeer vriendelijk verzoek, dan schiet ik hem
neer.

DE GEVOLGEN:
In Australië: een eenvoudig proces-verbaal; een
verdachte is namelijk altijd fout.
In Amerika: een verslagje door middel van een standaard
invulformuliertje van één bladzijde, felicitaties en de zaak

is gesloten.

In België:
proces-verbaal met alle mogelijke en
onmogelijke motivaties waarom je hebt geschoten en of dat
wel nodig was.
alsook:
- Verslag aan de korpschef.
- Verslag aan de Burgemeester.
- Verslag aan de Fed. Pol.
- Verslag aan de Algemene Inspectie.
- Inbeslagneming van je wapen.
- Tuchtonderzoek.
- Verschijnen voor de onderzoeksrechter.
- Verschijnen voor de rechtbank als verdachte.
- Klacht tegen je met burgerlijke partijstelling door de
familie.
- Klacht met burgerlijke partijstelling door het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding (hij
bleek een illegale vreemdeling te zijn).
- Veroordeling wegens doodslag.
- Oneervol ontslag.
- Jarenlang trauma...
- Je moet zien dat je geen procedurefouten hebt begaan!!!
- Is de verjaring niet ingetreden?
- Had je geen voorkennis?
- Moest je daar wel zijn? Kon je niet onder begeleiding
gaan wandelen?
- Gaf je geen aanleiding tot diefstal door met je handtas te
onbedekt te lopen?
- Heb je niet te uitdagend racistisch gekeken? En ook je
middenvinger opgestoken misschien?
- Je was toch niet te westers gekleed?
- Je had toch geen varkensvlees bij je?
- Had je niet eerst je advocaat gebeld?
- Je had gewoon je geld toch kunnen geven? Anders komt
de regering het toch halen!
- Heb je wel Jef Vermassen gecontacteerd?

Tip: zijn krullen is hij kwijt, zijn streken daarentegen…
Tip2: zijn voornaam vind je ergens in dit Smashke ….
Jullie antwoord mag gemaild worden naar de redactie.
Maximum 3 pogingen.
Een consumptie in het cafetaria van de sporthal te
verdienen voor de eerste met de juiste oplossing.

Deze sponsor heeft zijn logo vernieuwd en is wel een
bezoekje waard.

Tenslotte nog het “tafeltennispunt van de eeuw” – volg
deze link :
https://www.youtube.com/watch?v=0HSNbOUyBy4
En de “leukste “
https://www.youtube.com/watch?v=xyvjf2C0DCc
redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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