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Beste leden,

Behoud mag geen probleem worden voor
de B.

Alsmede uit naam van het bestuur :

Prettige feestdagen gewenst!
Zalige Kerstmis !
Gelukkig Nieuwjaar !

De C-ploeg staat gelukkig ook in de
middenmoot. Het begin was nochtans
dramatisch met het ene verlies na het
andere. Gelukkig konden we tegen het
einde van de eerste seizoenshelft rekenen
op Marc en Johan om de ploeg regelmatig
te versterken, zodat de C-ploeg, waarin
Davy, Steven, Andy & Jos het meeste
wedstrijden hebben gespeeld, ondertussen
relatief veilig staat op 3 punten van de
gevarenzone.

En dit keer als inleiding een woordje van
onze voorzitter/interclubleider :
Het seizoen is halverwege en dus is het
een ideaal moment om een tussentijdse
balans op te maken. Onze negen
jeugdspelers doen het uitstekend. Zij zetten
week na week grote stappen door de
leerrijke trainingen van de nieuwe
jeugdtrainer Ivan en onder de begeleiding
van Willy, Kaziu en Jos. De nieuwere
jeugdspelers mogen af en toe al eens hun
kans gaan in de jeugdploeg, terwijl de
spelers met iets meer ervaring al eens
mogen proeven van 5e provinciale. Als hun
progressie zich zo verder zet, zullen we
volgend seizoen een F-ploeg inschrijven
zodat onze jeugd iedere week kan
aantreden in 5e provinciale.

De D-ploeg staat voorlopig op een mooie
4e plaats in een reeks waar Aarschot en
Schulen er bovenuit steken. Patrick C,
Kaziu, Ivo, Selahattin, Ludo & Jos (die zijn
tijd zowat eerlijk verdeelt tussen C en D
ploeg)
spelen
iedere
week
naar
verwachting. Ik hoor wel regelmatig dat het
vaak wat makkelijker gaat tegen “de
oudere tegenstanders” dan tegen “dat
jonge geweld”. Hopelijk kunnen onze
langdurige gekwetsten, Rudi & Tim, in de
terugronde wat vaker de D-ploeg
versterken.

Ook bij de volwassenen is er sinds dit
seizoen een nieuwe trainer, namelijk
Jochen. Uit de feedback die ik van
verschillende leden heb gekregen, kan ik
ook over hem alleen maar tevreden zijn.
Op competitief gebied is het echter een
moeilijke eerste helft geweest. De A-ploeg
weert zich week na week tot op het bot in
een landelijke reeks die disproportioneel
sterk is ten opzichte van de andere
landelijke reeksen. Toch moet ik bij dezen
een dikke pluim geven aan Jimmy, Wouter,
Paul, Ben en invaller Patrick die elke week
het beste van zichzelf geven en ons bij
thuismatchen regelmatig trakteren op
prachtige matchen en spectaculaire
punten. Het behoud zal moeilijk zijn, maar
hopelijk volgen er nog vele mooie
wedstrijden in de tweede seizoenshelft!

De E-ploeg staat na de eerste 11 weken op
een gedeelde eerste plaats. Steven, Robin,
Ludo, Selahattin, Arno & Bjorn verloren
enkel van een versterkt Herckenrode (net
die week kreeg Herckenrode F forfait,
waardoor zij hun G ploeg konden
versterken). Tegen de tweede in de stand,
Mol, werd op de laatste speeldag 8-8
gespeeld. In de terugronde zullen we alles
op alles zetten om de E-ploeg toch
kampioen te laten worden.
Al bij al dus een moeilijke eerste
seizoenshelft, maar in de lijn der
verwachtingen. Hopelijk doen we minstens
even goed in de tweede seizoenshelft. Die
zal, zoals gewoonlijk, ook bol staan van de
extra-sportieve
activiteiten:
eetdag,
clubfeest, kienen, ... waarover later meer
informatie zal volgen en waarvoor de inzet
van onze leden onontbeerlijk is!

De B-ploeg staat op zijn plaats in de
middenmoot van 2e provinciale. Onze
Patricken doen het altijd prima, terwijl Marc
en Johan iets wisselvalliger zijn, maar wel
vaak de beslissende matchen binnenhalen.

Sportieve groeten,
Frederik
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Selahattin (in een iets mindere dag..) onder
tafel. Bert(E6) was nog iets te onervaren
en onze Arno had wel de grootste moeite
met Kelly(NG) hoewel we hem vooraf nog
zo hadden gewaarschuwd om zich te
focussen op het balletje en niet op haar
...euh... ogen!! Misschien speelde ook de
aanwezigheid van zijn halve familie als
supporters hem wel wat parten. Hij heeft
alleszins toch bijgedragen aan ons succes.
De rangschikking oogt nu wel wat raar nu
we met 5 ploegen op de eerste plaats
staan. En dan heeft Heusden E nog 1
wedstrijd minder gespeeld. Wat gaat dat
geven voor de toekomst?

Beker van Limburg
Groepsfase, week 3

van 26/10-31/10/15

Heusden A - Centrum B : 7-2
Omdat alleen de winnaars van de poules
doorgaan naar de 8e finale, komt Heusden
met de 2de plaats achter Hoeselt niet in
aanmerking. Maar alleszins toch een
proficiat voor hun inzet en mooi resultaat.

Competitie
Hier volgen nog enkele spraakmakende
verslagjes en de tussenstanden na de
heenronde, voor wie nog altijd niet de weg
naar onze website (www.ttcsmash.be)
heeft gevonden….

i.o.v. de kapitein, Ludo
WEEK 06
Morata D - Heusden C : 9 - 7

WEEK 05

De match die gewonnen moest worden…
helaas, het draaide net andersom uit: 9-7.
Op papier waren we de sterksten, maar
aan de tafel bleek hun E2 de killer van
dienst: 3 matchen tegen Patrick C (alweer
zeer goed ingevallen!), Andy (enkel
speelde duidelijk op…) en Jos (nochtans
sterk gespeeld). Enige lichtpunt was Dr.
Neubauer. Op doktersadvies speelde
Wellens S met een dunne Juic Neo Anti op
het nieuwe Phenomenon hout van de
Dokter. Werkelijk alles lukte, ook die éne
bal met de voorhand! De vraag is natuurlijk
of dit volgende keer bevestigd kan worden
door Wellens S. Het zal nodig zijn want de
C is niet van plan om te zakken naar 4de.

Heusden B - Malpertuus B : 12 - 4
Met deze keer Wouter als C0 bij de Bploeg samen met de 2 ' Patrickken ' en
ikzelf gingen we de confrontatie aan met
Malpertuus B. Waar Groseli een poging
deed om de Guido Belcanto te worden van
de tafeltennis. Meteen verloor ik mijn
eerste match tegen dit heerschap. Het
wordt dringend tijd dat ik nog eens tegen
Stefaan kan oefenen ...
Wouter en Patrick Elsen had weinig of
geen tegenstand en wonnen vlot hun 4
matchen.
De andere Patrick en ik hadden meer
moeite en wonnen elk 2 matchen waardoor
het een al bij al gemakkelijke zege werd.
Voor sommige onder ons werden nog
verlengingen gespeeld aan de toog met
Jimmy zijn ouders.
Op naar de volgende match in
Leopoldsburg waar Fre ons een handje
gaat helpen.
Johan

Steven
Herckenrode G - Heusden E : 12 - 4
Vrijdagavond trok de E-ploeg - met Steven,
Bjorn, Robin en gelegenheidsspeler Marc
(Ralki) - naar Herckenrode voor de
wedstrijd om de eerste plaats. Wat vooraf
een spannende wedstrijd beloofde te
worden is er nooit één geweest. Door een
forfait van een andere tegenstander van
Herckenrode werden enkele spelers uit
hogere ploegen doorgeschoven naar vijfde
provinciale, waardoor gespeeld moest
worden tegen een E0, E0, E2 en E4.
Kortom,
een
ploeg
voor
vierde
provinciale.Robin begon goed aan de partij
met een 3-0 overwinning tegen de Frederik
(E4). Verderop in de match zouden ook
Marc en Steven deze overwinning vlot

Heusden E - Leo E : 10 - 6
Arno (2), Selahattin (2), Steven G(3),
Ludo(3)
Steven Gong(E6) is zijn 100% kwijt in de Eploeg. Boosdoener was Robbe Cluysen
(E6) van Leopoldsburg E, die niet alleen
Steven maar ook Ludo(E4) en Arno(E4) en
Selahattin(E4) wist klein te krijgen.
Geoffrey Kulhman(E6) - what is in a name speelde bedaard maar zeker ook Arno en
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WEEK 08

herhalen. In de andere wedstrijden was het
gewoon zaak om ons best te doen en hen
zo veel mogelijk het vuur aan de schenen
te leggen. In sommige partijen lukte dit
aardig. Zo dwong Steven Ruben (E2) tot
een vijfsetter en Thomas (E0) tot een
viersetter. Ook Marc en Robin haalden nog
een setje tegen Filip (E0) binnen. In zijn
voorlaatste partij speelde Marc ook een
verdienstelijke partij tegen Thomas, die
zich echter tijdens deze match blesseerde.
Marc, die de fair play hoog in het vaandel
draagt, gaf Thomas voldoende tijd om af en
toe te recupereren, waardoor een
overwinning er net niet in zat (3-1). Na
deze match zwol Thomas zijn enkel echter
snel op, waardoor hij forfait moest geven
voor zijn laatste match tegen Robin.
Hierdoor eindigde de match op een 12-4
overwinning voor Herckenrode. De eerste
plaats hebben we misschien niet binnen
gehaald, maar we kunnen allemaal toch
terug blikken op een verdienstelijke partij
(ook met dank aan de oude speelballetjes).
Wie weet wat er had ingezeten moest
Herckenrode met zijn echte ploeg gespeeld
hebben (waarin Frederik, die drie maal
verloren heeft van ons, normaal gezien hun
tweede beste man is)...

Heusden A - Salamander B : 2 - 14
Paul en Patrick vermeden de absolute
vernedering door allebei 1 wedstrijd te
winnen. Wouter en Frederik werden
gewogen en te licht bevonden, onder meer
dankzij het gebrek aan kwaliteit om een
wedstrijd af te maken. Opnieuw blijkt dat
tafeltennis vooral een mentale kwestie is.
Volgende week moet het beter tegen
mede-degradatiekandidaat Sint-Pauwels.
Frederik
Paal B - Heusden C : 9 - 7
Op papier was Paal B (C4, C6, C6, D0)
een onmogelijke opdracht voor de
standaard C-ploeg maar door een speling
van het lot mochten/moesten Marc G. en
Johan meedoen met de C-ploeg.
Ondanks dat was er aan motivatie geen
gebrek: Marc was indrukwekkend in zijn
eerste wedstrijd, de tegenstander had geen
verweer tegen zijn topspin. En Johan
speelde de gala-wedstrijd van de avond.
Niemand keek nog naar de wedstrijden in
1ste Prov, alle aandacht ging naar het
heroïsche duel dat werd uitgevochten door
Luc en Johan. Uiteindelijk won Johan in
een 5-setter.
Andy en mezelf konden niet echt een vuist
maken, Johan won ook zijn tweede
wedstrijd en Marc moest tegen Luc de
duimen leggen. Stand bij de pauze: 5-3.
Een kleine opflakkering van Andy en
mezelf maar toch werden de volgende
wedstrijden
in
4
sets
verloren.
Sterkhouders Marc en Johan trokken de
scheve
situatie
bijna
terug
recht:
tussenstand 7-5.
Het was nu alles of niets, ikzelf had een
schitterende start tegen Luc, 2-0 voor in
sets, een verrassing was misschien in de
maak. Maar toen begon het bergaf te gaan,
steeds een seconde te laat en een gebrek
aan inspiratie zorgde ervoor dat de
wedstrijd werd verloren in 5-sets. Andy
verloor ook zijn laatste wedstrijd. Het kalf
was verzopen: 9-5.
Maar Marc liet zich niet kennen en won zijn
laatste wedstrijd. Johan had het iets
moeilijker, maar bij een achterstand van 710 in de 5de set, was een „jel" van Marc (:
komaan ’tis nog niet gedaan!!!) voldoende
om de set te winnen met 11-13.

Robin
WEEK 07
Heusden B - Stokrooie A : 10 - 6
Stokrooi was met een toch verzwakte ploeg
afgezakt naar Heusden dus zagen we ons
kans om 3 punten in Heusden te houden.
We starten met verloren zoon Stefaan die
zijn gps had moeten opzetten om de
sporthal te vinden. En verder speelden
Marc, Patrick D. en de reserve ikzelf gezien
ik in laatste instantie opgevist werd.
Ondertussen namen we een vliegende
start 5-1 waar alleen Marc een steekje liet
vallen. Verder werden het een paar steken
en het werd niet het avondje van Marc met
1 match gewonnen . Dan werd de rest
verdeeld met Patrick 2 en Stefaan hoe doet
hij het toch 3 . En dan ikzelf had gewed
met Ivo voor een drankje wie 4 matchen
won. Ivo had al eentje verloren dus staken
we een tandje bij en ja won er 4 . En dat
moet een eeuwigheid geleden zijn
geweest. En wie kan tellen weet dat we
wonnen met 10-6. En iedereen bedankt
voor de inzet.
Johan

Eindstand de verschrikkelijke score: 9-7.
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Eindconclusies:
Prachtprestatie van Johan (4), (extra
gemotiveerd door een weddenschap
aangegaan met een kersvers 30er Jimmy
B?).
Indrukwekkende Marc G (3) (misschien net
genekt door het weerzien met die oranje
nittaku uit vervlogen tijden, die toch iets
anders reageren dan die C**-plastieken
ballen? )
Andy (0) nog niet in goeden doen (toch last
van de enkel?)
Ondanks alles blijft het gevoel achter dat er
meer ingezeten had, en een kostbaar punt
(misschien van de redding?) werd verloren.

De avond begon zeer goed met de
aankondiging dat het mosselavond was
daar.
Een leuk einde van de avond was dus al
gegarandeerd.
Helaas speelde het lokaal & de tafels onze
A-ploeg parten.
Om 21u30 stond er nog steeds een nul op
het bord aan onze kant en al een 11 aan
de andere.
Ondanks de inzet, vielen er slechts enkele
sets te rapen tegen een aan tafel iets
minder sportieve ploeg.
Kortom: lekkere mosselen gemaakt door
een supervriendelijke voorzitter waren het
hoogtepunt van de avond.

Uw verslaggever Davy (0)

Thuis nemen we zeker wraak!

Heusden D - Hechtel-Eksel E : 9 - 7

Meeuwen A - Heusden B : 10 - 6

Het beloofde een spannende match te
worden gezien de klassementen gelijk
waren: E4, E4, E6 en E6 tegen elkaar.
Het ging zeer gelijk op: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4;
5-5; 6-6; en dan wonnen Steven en Ivan
beiden hun match en werd het 8-6; Arno
verloor zijn laatste match en Selahattin
kwam 2-1 achter maar wist met veel geduld
en slim spel toch nog met 3-2 te winnen.
Eindstand 9-7 en een fel bevochte
overwinning.
Steven ondervond met 1 overwinning dat
om in 4de provinciale mee te kunnen hij
nog wat ervaring kan gebruiken. Ivan deed
met 4 overwinningen wat van hem
verwacht werd. Arno kon geen match
winnen ondanks het feit dat hij in zeker 3
van zijn matchen de betere was maar had
een beetje pech en mist nog wat
zelfvertrouwen ondanks een zeer goede
match tegen een 78-jarige anti-topper maar
we zijn er zeker van dat hij er met zijn
kwaliteiten zeker nog zal geraken. En
Selhattin wist zowel 3 jeugdige spelers als
een ervaren rot te verslaan.
Al bij al een goede overwinning van een
volledige reserve ploeg tegen de laatste in
het klassement.

Vrijdagavond moesten we op verplaatsing
naar
Meeuwen
maar
door
onbeschikbaarheid van hun lokaal werd de
wedstrijd in Peer gespeeld. Marc zijn GPS
was alvast niet in forme want er kwam niet
alleen geen klank uit, de weg vinden bleek
ook al niet te gaan. Uiteindelijk toch
gevonden
en
zowaar
een
mooie
accommodatie met apart cafetaria en zelfs
douches wat we van Meeuwen niet
gewend zijn, jammer dat de verwarming in
de
Peerse
sporthal
blijkbaar
niet
opgewassen was tegen de huidige
winterse toestanden want in de speelzaal
was het werkelijk ijskoud. Kwam het door
de terreurdreiging die er momenteel heerst
of is Tafeltennis dan toch geen al te
populaire sport want behalve de 8 spelers
was er slechts één supporter aanwezig die
avond, nl Greet.
Wat de wedstrijd zelf betreft, wij begonnen
erg sterk en bleven gelijk tot 4-4, helaas
was de overmacht van deze ex-1ste
provincialer (2 C2’s en 2 C4-ren) toch te
groot voor onze B-ploeg en moesten we
uiteindelijk de duimen leggen met 10-6 (
Stefaan wint 3 matchen, Johan wint er 2 bijna zelfs 3-, Marc 1 en een zoals steeds
erg gemotiveerde Steven helaas 0 ).

Ivan
WEEK 09

Nadat we nog wat nakaarten met onze
tegenstrevers werd het toch alweer rap laat
en zat een “gezellehuis” er niet meer in, en
arriveerden rond half 2 in Heusden.

Vilvo A - Heusden A : 16 - 0
Verslag vanuit het perspectief van een
trouwe supporter

Stefaan

Ondanks het terreuralarm 4, trokken we
zaterdagavond naar Vilvoorde.
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Schulen F - Heusden D : 13 - 3

van de B4, resulteerde in een 3-2 verlies.
Eindstand: 7-9. Spijtig! Conclusie: elke
match moet gespeeld worden en thuis
kunnen we precies toch altijd iets extra.
Tip: een beetje vertrouwen in de A-ploeg
als je kans wil maken bij een volgende
pronostiek!!!

Met een verzwakte D-ploeg (Patrick C E0,
Ivo E2, Ludo E4, Arno E4) trokken we ten
strijde tegen de leider van de reeks
Schulen F.
Over het verloop kunnen we kort zijn.
Tegen de 2 vrouwtjes D2 en D6 was geen
kruid gewassen. Van de 2 E2-jongens werd
er eentje verschalkt door Patrick, maar Ivo
vrat ze wel allebei op.
Ludo kon met veel moeite 1 setje versieren
en Arno haalde weer eens alles uit de
kast om toch ook eentje binnen te halen,
wat net niet lukte in de eerste set tegen E2
Jardy (14-12).
Ook de steun van supporters Jos en Mia
kon niet veel baten. Zij waren meer met
open mond aan het kijken naar de mannen
van
1ste
en
2de nationale,
die
onwaarschijnlijke moves uit hun mouw
schudden waar wij alleen maar kunnen van
dromen....

Jimmy
WEEK 11
Heusden A - TTC Geelse A : 2 - 14
Na een weekje rust mochten we deze keer
aanvatten tegen TTC Geelse A. Met een
B2 en een B6 in de ploeg, wisten we dat
het moeilijk was om punten te halen.
Jimmy en Ben mochten starten. Jimmy
verloor vlotjes tegen de B2. Ben
daarentegen had wel kansen tegen de B6,
wiens spel niet spectaculair was, maar met
zijn tackiness C met zeer dunne mousse
speelde hij zeer gecontroleerd, en dat
zorgde er toch voor dat we op 0-2
achterstand kwamen. Daarna was er niet
veel beterschap, maar na de 0-12, konden
we toch 2 winstmatchen op het scorebord
zetten. Ben won tegen een sterke C4, en
Jimmy,
wiens
houding
nonchalant
overkwam, maar toch wel graag wou
winnen, haalde toch alles uit de kast en
kon, na 3 matchpunten tegen, toch de
match
naar
zich
toetrekken.
De
tegenspeler zijn sportiviteit liet op dat
moment wat te wensen over, maar dat kon
Jimmy weinig tot niets schelen. De avond
eindigde met een 2-14. Te licht bevonden
dus. Het eten erna was nog eens het
hoogtepunt van de avond. Lekkere
broodjes van de Gunther. De tegenpartij
had sjoemeles met Sabine omdat de
rekening niet klopte, (herkenbaar?), maar
uiteindelijk konden wij voor de kosten
opdraaien ;-) . Tot zover de heenronde.
Hopelijk wat meer puntjes in de terugronde
voor de A-ploeg

Ludo
WEEK 10
Heusden A - Rooigem-Gent C : 7 - 9
Na de vervelende uitslag in de
degradatiestrijd tegen Vilvoorde (0-16),
wachtte ons de komst van de leider
(Rooigem-Gent). In de pronostiek op
donderdag was het vertrouwen van de
aanwezigen gedaald onder nul. Enkel de
kapitein van de A-ploeg geloofde in een
goede afloop. Zijn pronostiek was 8-8. Met
de nodige inzet en vertrouwen werd de
match aangevat, wat leidde tot een
onverhoopte tussenstand van 5-5.
De leider was aan het wankelen. Bij een 57 tussenstand, deed Ben wat van hem
verwacht werd, terwijl Jimmy verloor van
een herboren Kenny.
Het werd 6-8. De laatste ronde beloofde
spannend te worden. Paul speelde een
superwedstrijd tegen een zeer goede
tegenstander. Hij haalde zijn wedstrijd
binnen
met
een
legendarisch
matchpunt. Dit punt is officieel "het punt
van de heenronde".
Quote Supporter
Davy: "Ik heb dit punt live mogen
meemaken". Ondertussen was ook Wouter
bezig aan een superwedstrijd. Het stond 22 tegen een sterke B4. Iedereen geloofde
in de stunt, maar een tactische wijziging

Wouter
Heusden E – Morata F: 8-8
Dat het een strijd voor de eerste plaats
ging worden, stond al even vast. Morata F
met 1 puntje achter ons op de tweede
plaats had zich serieus versterkt met Erwin
(E0)
en
Alfons
(E2),
twee
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materiaalspelers en dan nog 2 goeie E4's
Bjorn en Dimaz, die normaal enkel in 4e
prov spelen. Onze ploeg bestond uit
Selahattin E4, Ludo E4, Robin E6 en Ivan
E6. (Ivan is wel op zijn minst E0 waard) .
Dat liet hij dan ook wel merken met 4
overwinningen, waarbij Bjorn zich de
taaiste klant toonde en 5 sets afdwong. De
strijd kende een wisselend succes voor
beide kampen. Selahattin speelde als
een diesel, hij kwam pas halverwege op
toeren en won toen tegen Alfons en Erwin.
Robin kon in zijn 2de match winnen van
Alfons in 5 sets en kon het de anderen af
en toe wat moeilijk maken.

TERUGRONDE OPGELET!
Heusden C moet reeds op vrijdag 08
januari 2016 om 20:30 aan de slag
tegen Alken A.
Een vooruitgeschoven match van
29/01/2016.

Training
Geen training op donderdag kerstavond
24/12 en oudejaarsavond 31/12 .

Ludo begon goed tegen Dimaz, maar
deemsterde dan weg. In zijn laatste match
tegen Alfons had hij in de derde set het
matchpunt en wedstrijdpunt in zicht, maar
verkeek zich op een zweverig balletje waar
hij compleet neven sloeg. In set 4 en 5 was
hij blijkbaar te voorzichtig geworden en
liet het na om de verrassingsaanvallen uit
de 1e en 2de set over te doen. 8-8 was
dus het verdict. Ivan deed hierbij ook als
uitstekende coach zijn duit in het zakje.

Tornooien
20 december 2015 : B-tornooi TTC Westel
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Za.09/01/2016 Jeugdreeksen+ Veteranen
Zo.10/01/2016 Klassementenenkelreeksen
Zo.17/01/2016 Klassementendubbelreeksen

Inschrijven via onze secretaris Jimmy

(Even nog een kleine kanttekening: Ivo,
Steven G, Selahattin en Ludo speelden
in de 2de week met de D-ploeg tegen
Morata E waar Erwin, Alfons en Dimaz in
de ploeg stonden. Alleen Ludo kon daar
toen 2 matchen winnen tegen Dimaz en
jawel Alfons).

Noteer volgende data met stip in je
kalender ! ! ! ! ! ! ! ! !

Eetdag

Zondag 20 maart 2016

Leden die nog geen kaarten hebben
ontvangen om te verkopen, gelieve contact
op te nemen met onze secretaris Jimmy.

Omdat Herckenrode hun match tegen
Aarschot nipt gewonnen had, staan die
samen met ons aan de leiding en Morata
nog steeds op 1 punt in de achtervolging.
De heenronde zal zenuwslopend worden!

Clubfeest

Zaterdag 21 mei 2016

Zet dit ook al maar op je nieuwe almanak.
Inschrijvingsformulieren worden bezorgd
begin april.

De kapitein

Rangschikking na de heenronde
Kienen

Afdeling 1B Cad-Jun Heusden A : 2de
op 1 punt van leider Tamara Hoeselt A
Afdeling 5A Heusden E : 1e
gedeelde 1e plaats met Herckenrode G
Afdeling 4A Heusden D : 4de
Afdeling 3A Heusden C : 7de
Afdeling 2B Heusen B : 7de
Reeks C – Landelijk Heusden A : 12e
Op 1 punt van Zoersel B en 2 punten van
Sint-Pauwels A.

Ieder jaar mag elke vereniging één
kienavond ‘inrichten’. Wanneer het onze
beurt weer is valt nog
even af te wachten. Wij
hopen dan ook weer op
een tiental helpers om
onze clubkas een beetje
bij te spekken.

☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
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School & sport



Er was/wordt er weer een jarig
(sinds het laatste Smashke tot eind februari )

SVS secundair onderwijs: woensdag
17/02/16 tussen 13u-17u
Sportdag SFC: 26/04/16 tussen 9u-12u
(12 tafels)

Vrijwilligers zijn altijd welkom voor opzetten
en opruimen van tafels en doeken en een
oogje in het zeil te houden.

Marijn B
Tim S
Ivo C
Marc G
Ruben B
Stefaan H

Bal
Er zijn nog steeds voor- en tegenstanders
van de nieuwe plastieken balletjes. Daarom
is het goed om de trainingsdagen te
benutten om er beter mee te kunnen
spelen. Een gulle sponsor heeft gezorgd
voor een pakketje wedstijdballetjes om
mee te trainen.

Rudi G
Jimmy B
Elias C
Ludo B
Andy K

hip hip HOERA

09/11
15/11
09/12
16/01
21/02

!

hik

Wistjedatje
+ http://www.pclk.be/wordpress/ is de site
waar je de laatste nieuwtjes vindt.
O.a. info over de plastieken ballen,
tornooien, allerhande reglementen, enz.

Clubboekje
Leden die nog geen clubboekje hebben
ontvangen kunnen dit vragen aan Willy of
een der bestuursleden. Er liggen er nog
enkele in onze kast.

Website

01/11
09/11
27/11
31/12
30/01
28/02

+ Sommige van onze leden hebben ook
nog een andere hobby. Tim Smeulders
(°1977) volgde een opleiding animatiefilm
in KHLIM Genk en behaalde, in 2000 zijn
diploma van meester in de beeldende
kunst.
In het dagelijkse
leven werkt Tim
als test-ingenieur.
Het kritisch en
perfectionistisch
inzicht, dat nodig
is voor zijn job,
gebruikt hij ook op creatief vlak en uit hij in
het creëren van realistische portretten in
polymeer klei. De “maskers” geven naast
realisme en herkenning, ook expressie en
emotie weer.
Naast portretten, maakt Tim ook figuratieve
beelden uit hout waarbij eenvoud,
beweging, verhaal en emotie een
belangrijke rol spelen. De inspiratie wordt
gehaald uit alledaagse situaties, simpele
dingen, kleine gebaren die toch een grote
emotionele betekenis kunnen hebben.

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.
De vraag om elke week per ploeg een kort
wedstrijdverslagje / -verhaaltje door te
sturen naar de webmaster, werd goed
opgevolgd. (Al liet de C-ploeg het soms wat
afweten) Laat het in de terugronde nu niet
verwateren. .
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

Tentoonstelling in de Bibliotheek van
Heusden-Zolder. 09/12/15 tot 30/12/15
Allen daarheen !!

Je webmaster Kaziu
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risico wil nemen. Beter is echter licht over de bal
gaan en contra terugplaatsen, en dan aan het
topspin - snij - afslag spelletje beginnen zoals
hierboven beschreven.

Het “academisch kwartiertje”
Lange noppen versus Anti-top
Om het lange noppenspel in grote lijnen eens uit te
leggen:

Antitop dan, kan je niet vergelijken met noppen.
Antitop haalt gewoon het tempo uit het spel en
remt het balletje hard af, je krijgt als het ware een
"dode" bal terug... Een sterke topspin slag is de
beste slag tegen de antitop, en hier mag je
blijven topspinnen.

Een persoon speelt met lange noppen omdat hij
(meestal) een zwakke Backhand heeft en met
noppen dit tracht te verdoezelen. Natuurlijk zijn er
ook B-spelers die zeer goed noppen hanteren.
Lange noppen keren altijd het effect om wat jij
ernaartoe slaat
Topspinnen naar noppen geeft dus backspin terug.
Backspin naar noppen geeft dus Topspin terug

Tegen lange noppen/antitop spelen is eigenlijk wel
een kunst op zich. Zolang er effect op de bal zit, is
het voor een noppenspeler vrij gemakkelijk
aangezien hij veel druk legt bij de tegenstander door
het weerkerende effect van zijn noppen. Maar
wanneer er gewoon contra (=zonder effect) gespeeld
wordt is het voor de noppenspeler heel moeilijk om
de bal te krijgen zonder er een aanvallende
return op te krijgen...

Een verduidelijking kan je zien op volgende
Engelstalige afbeelding:

Bij antitop is de controle groter dan bij noppen
maar je bent er wel veel beperkter mee. Met
een noppen kan je een stopblok kort bij de tafel
doen, bij antitop is dit al veel moeilijker. Iemand
met antitop gaat meestal een topspin 'choppen'
van ver achter zijn tafel.
Als je met antitop/lange noppen wilt spelen dan
moet je goed weten dat de mensen dan anders
tegen jou gaan spelen en dat je de ballen
anders gaat krijgen. Ofwel zoeken ze de
noppen op of wel gaan ze de andere kant
opzoeken/aanvallen...

☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

Een geduldige aanvaller zal dus topspinnen naar
de noppen, de bal die hij terugkrijgt zal hij dan
"snijden" naar de noppen, de volgende terug
topspinnen enzoverder tot de noppenspeler een
fout maakt of een te hoge bal terugspeelt die je
dan heel hard contra afslaat.
Je kan natuurlijk ook altijd blijven spinnen naar de
noppen maar je zal zien dat dit niet echt gemakkelijk
is omdat je steeds meer effect terugkrijgt... (Bij korte
noppen, kun je blijven topspinnen)

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥

Ook nuttig om weten is dat bij een gesneden lange
noppen opslag, er geen enkel effect meer op de bal
zal zitten. Je kan deze contra afslaan als je wat

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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