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Beste leden,
Het vorige Smashke dateerde al van
december vorig jaar, dus het werd hoog tijd
voor een volgende.

match tegen de C2. Wouter en Jimmy
deden hun best, maar het was zo een
avond. Maar niet die van hun... Uitslag:
12-4.

Het seizoen is weer voorbij. Onze
traditionele afsluiter was ons clubfeest eind
mei. De A-ploeg is teruggekeerd naar 1ste
provinciale en de E-ploeg werd kampioen
in 5de en stijgt daardoor naar 4de
provinciale. Als alle twijfelaars zich nu nog
vlug inschrijven vóór 24 juni, kunnen we de
ploegen
voor
volgend
seizoen
samenstellen. De oudere gevorderde
jeugdspelers gaan een ploegje vormen en
starten in 5de provinciale.

De B2 speelde trouwens maar 2 matchen
wegens blessures. Zelf met een halve arm
won hij deze matchen. Wel niet echt
overtuigend, maar het was voldoende om
te stoppen voor de rest van de avond.
De menu van de match: Ballekes in
tomatensaus met puree (waar hebben we
dit nog gekregen...). Het kon iedereen
smaken, dat is het voornaamste. De lange
terugrit kon beginnen....terug naar de
beschaafde wereld.
Jimmy

Wie nog even wil nagenieten van de
voorbije competitie, komt aan zijn trekken.
De beste of meest spraakmakende
verslagjes van de terugronde vind je hier
terug alsook een terugblik op onze andere
activiteiten.

St Truiden A - Heusden B : 11 - 5 :
Codewoord van de wedstrijd: problemen.
Door omstandigheden trok een speciale
opstelling van de B-ploeg (Probleem 1)
naar Sint-Truiden (Frederik, Steven, Andy,
Davy).

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

Daar aangekomen bleek de normale
toegang tot de sporthal geblokkeerd door
bouwwerken (Probleem 2).

WEEK 12

Uiteindelijk werd een alternatieve ingang
ontdekt maar was er geen parking
voorhanden zodat we in de „binnenstad”
moesten parkeren (Probleem 3).

TTC De woudpalet A - Heusden A :
Normaal volgt het verslag van de A-ploeg
de dag na de match. Deze keer heb ik tijd
op de terugweg van het verre WestVlaanderen ( 215km oftewel 2u15min) om
een korte verslagje te geven.

Bleek dat Sint-Truiden A ook problemen
had met de ploegopstelling waardoor er 2
spelers meededen van hun B-ploeg
(Probleem 4).

We waren op tijd vertrokken, zodat we
tegen 17u in een brasserieke zaten in
Houthulst City ( lees: 2 koeien, een paar
boeren en het Varken van Madonna). Na
het nodige gerstenat en een kleine maaltijd
begaven we ons richting zaal.

Tijdens de 2de wedstrijd van Steven dook
het volgende probleem op: hij werd
verzocht zijn wagen te verplaatsen omdat
deze in de krappe parking in de weg stond
(Probleem 5).
Hij verloor uiteindelijk (hierdoor?) de
wedstrijd in 5 sets of speelde zijn probleem
met een lekkend dak (Probleem 6) ook
mee?
Over de wedstrijden kan ik kort zijn;
Frederik deed wat verwacht was (3), Andy
was zeer verdienstelijk (2), Steven (0)

De wedstrijd begon al onmiddellijk met de
grootste verrassing van de avond.
Supersub Marc G. won zijn eerste match
van de avond tegen een B6. Marc speelde
trouwens een heel goede wedstrijd en de
tegenstanders riepen hem uit tot C2. Voor
de rest kunnen we kort zijn. Paul won zijn
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speelde goed maar het was niet zijn dag en
ikzelf (0) had weer eens problemen met 2
spelers (Probleem 7&8) met noppen.

8-5 achterstand) die met 11-9 nipt verloren
werd. Ivo en Selahattin konden in hun
laatste match geen vuist meer maken: 8-8.
Doeme toch. En nu komt Schulen I met
een overwinning op Herckenrode G ook
nog op gelijke hoogte. Dat zijn er nu al 4
die azen op de titel.

Na de wedstrijd was het tijd voor het
volgende probleem: ofwel ijskoud ofwel
gloeiend heet water in de douches
(Probleem 9).

Ludo

Op de terugweg misten we spijtig genoeg
een
alcoholcontrole
(Probleem
10)
waardoor we allen een zekere BOBsleutelhanger misliepen. En op het eind
waren er nog een massa konijnen.

WEEK 15
Hechtel-Eksel E - Heusden D : 2 - 14
Weer een verplaatsing, weer meer dan de
normale afzeggingen: toeval? Daar geloof
ik al lang niet meer. Met (weeral) een
onuitgegeven D-ploeg moest er richting de
laatste in de stand: H'tel-Eksel E. Met
slechts 3 spelers om kwart voor acht werd
er angstvallig naar de ingang van de
sporthal gekeken, waar eindelijk 10
minuten voor tijd onze 4de man Robin
kwam aangepuft: file vanaf Gent van 2u 30.
Met in het achterhoofd de overwinning van
deze ploeg verleden week tegen het sterke
Morata met een opstelling D6-E0-E0-E0
moesten we zeker met 4 man kunnen
starten. Toen de wedstrijden moesten
beginnen, werd duidelijk hoe "sterk" deze
ploeg was. Ivo moest het opnemen tegen
een NG die zijn eerste wedstrijd van het
seizoen speelde en Kaziu had de zware
opdracht te starten tegen een speler in een
rolstoel, die nog een handicap had dat zijn
ene arm ook nog verlamd was. Toen Robin
na een zware vijfsetter de maat nam van
E4 Davy was de overwinning meteen een
feit. Alleen Selahattin kon tegen E0 Martyn
geen vuist maken zodat het halfweg 1-7
stond. Toen Ivo en Kaziu hun "eerste
fatsoenlijke " wedstrijd moesten spelen (om
22h15 ! ! ! ) was Kaziu niet bij de les, door
gebrek aan concentratie, vermoeidheid van
het lange wachten verloor hij tegen E4
Davy in een vijfsetter. Ivo had geen moeite
met Martyn. De laatste wedstrijd won Kaziu
( was nu wel geconcentreerd) vlot met 3-0
en had Ivo het nog moeilijk tegen Davy na
met 2-0 voorgestaan te hebben en zijn
vierde set (14-16) nog nipt te winnen en
een vijfsetter uit de weg te gaan.

Kortom een prachtige avond om nooit te
vergeten. Op naar de volgende wedstrijd
(hopelijk in de C-ploeg).
uw verslaggever ter plaatse Davy
WEEK 14
Westel C - Heusden E :
Met in het achterhoofd de gedachte aan de
verliesmatch van verleden week tegen
Westerlo D, hoopten we dat we niet
dezelfde gasten zouden ontmoeten bij
Westerlo C. Alleszins het zekere voor het
onzekere gekozen en Ivo als versterking
meegenomen. Met Selahattin, Ludo en
Robin waanden we ons sterk genoeg.
Onze vrees werd bewaarheid, drie van de
vier Westerlingen van vorige week kwamen
al dadelijk zien welk vlees zij nu in de kuip
kregen. De linkse Mathias vond alleen
tegen Robin enige fatsoenlijke tegenstand,
maar ja, die hadden al 3 keer tegen elkaar
gespeeld dit seizoen, dus kende Robin zijn
speelstijl, al mocht het niet baten.
Selahattin (1) startte sterk maar was
blijkbaar nog niet helemaal vertrouwd met
zijn nieuwe palet, want de volgende
matchen ging het bergaf. Ivo (2) liet zich in
zijn eerste match verrassen door Kjell en
Ludo (2) dolf al dadelijk het onderspit tegen
die linkse rakker. Robin (3) nam weerwraak
tegen Cas ook in 5 sets zoals in de
thuismatch. Met 2-2 kon het dus alle
kanten op.
Half wedstrijd stond het 4-4 en dan namen
we een voorsprong met winst van Ludo,
Robin en Ivo : 5-7. In zijn laatste match
nam -man van de avond- Robin een optie
op de zege 5-8, maar Ludo liet de kans op
het 9de punt schieten in een hallucinante
5de set (1-5 voorsprong die veranderde in

WEEK 16
St Pauwels A - Heusden A : 7 - 9
Dit verslag begin ik eerst met een korte
samenvatting van de 2 vorige matchen van
de A-ploeg, waar ikzelf te lui ben geweest

2

om het verslag te schrijven. De reden
hiervoor was ook omdat de prestaties niet
waren om over naar huis te schrijven.

match met 11-7 te winnen. Jimmy wist een
matchpunt tegen op te halen, en zo de
match binnen te rijven. Een mooie stand
om de rust in te gaan. Daarna deden we
het nodige om de uiteindelijke 7-9 stand,
en onze 2e overwinning dit seizoen, vast te
leggen. Met 10 douches dit keer, moesten
we niet te lang wachten, en konden we
snel onze ‘’voor de derde keer al dit
seizoen’’ balletjes in tomatensaus (dit keer
met frietjes) opeten. Tijdens het eten, ging
het voornamelijk over de andere uitploeg
die in Sint-Pauwels aan het spelen was, nl.
Meteor Oudenaarde. Zij presteerden het
om tijdens de ganse avond niets te drinken
in Sint-Pauwels. Toen ze dan na de match
toch 3 ice-tea’s bestelden, werd achter de
toog gevraagd: ‘’Zal ik dan een rekening
openen op Meteor?’’, waarop het antwoord
was: ‘’Hoe? Da’s toch ene van de club
eh…’’. Bovendien had Sint-Pauwels ook
nog eten voorzien voor de tegenpartij,
maar daarvoor hebben ze ook gepast,
waarna ze foetsie waren. Dat maken we in
Limburg toch gelukkig nog niet mee… . Het
voordeel was wel dat ook onze supporters
hebben kunnen genieten van de balletjes
met friet! Een leuke avond dus, met deze
keer eindelijk eens een mooi resultaat!
Hopelijk volgende week tegen Hoeselt
meer van dat.

De match in Merelbeke was alleen Jimmy
op niveau, wat hem 2 winstmatchen
opleverde. Zowel Wouter als Frederik
hadden momenten van motivatieverlies,
waarbij Frederik nog de kalmte wist te
bewaren. Ikzelf had moeite om me rustig te
houden. Dat komt uiteraard de prestaties
ook niet ten goede. Paul had gewoon een
mindere dag. We kregen nog maar eens
lasagna van den Aldi, en er was één
douche voor 16 man. Kortom, topdag.
De week erna mochten we afzakken naar
Salamander Mechelen. Dit met onze
‘’jeugdige’’ ploeg nog een keer, nl.
Frederik, Ben, Jimmy en ikzelf. Op het
juiste adres aangekomen, was een groepje
hangjongeren te zien buiten. Oppassen
voor onze spullen was dus de boodschap
☺. De kleedkamer werd met een
elektronische kaart afgesloten, dus ze
hadden wel hun maatregelen hiervoor. Het
werd een match tegen 3 man, waarbij
eigenlijk niemand van Heusden op degelijk
niveau speelde, wat resulteerde in een 9-7
verlies, en reeds om 21u20 was de match
gedaan. Wat ons toch nog een goede
avond bezorgde, was een lekkere vol-auvent, en meerdere Gouden Carolusen en
Manenblussers. Met het nodige gerstenat
in ons lichaam, terug naar Heusden, om in
het Gezellehuis af te sluiten.

Wouter
Leo E - Heusden E: 3 - 13
Arno (3), Robin (3), Steven G(3), Ludo(4)

- - - - - - - - - - - - - -

Deze match was bijna een doorslagje van
de heenwedstijd. Beide ploegen startten
met 3 dezelfde spelers als in de
heenronde. Bij ons Robin(E6) i.p.v.
Selahattin en bij Leo Seppe(E6) i.p.v. hun
sterkste man Robbe, die in de heenronde
alles won.

De match tegen Sint-Pauwels van deze
week, was een match der titanen. Aan de
onderzijde van de rangschikking dan toch.
De laatste tegen de voorlaatste, dus we
hadden ons toch voorgenomen om voor
een keer punten mee naar huis te nemen.
De locatie was in een sporthal van een
lagere school. Er was achter glas ook nog
een lokaal om te supporteren met een toog
en de nodige bieren, dus het zag er goed
uit. We mochten wel iets laten zien deze
keer, want we hadden voor het eerst op
verplaatsing 2 supporters mee! Bedankt
Annelies en Sylvia. Het begon gelijk
opgaand, met een 2-2 stand, maar hierna
sloegen we een mooie kloof, waarbij 2
spannende 5-setters ons van 2-4 naar 2-6
brachten. Ikzelf kwam van 7-2 in de belle
terug, en ging door op zijn elan, om de

Nu kon Arno(E4) in zijn eerste match wel
met Kelly(NG) afrekenen, weliswaar in 5
zwaar bevochten sets. Blijkbaar was hij
toch nog wat onder de indruk van haar
charmante volslanke voorkomen...?
Verder waren Seppe(E6) en Bent(E6) niet
echt partij voor onze ploeg, hoewel Robin
tegen Bent even in de problemen kwam,
maar het voordeel had van een
"persoonlijke ♥ coach". Steven(E6) wist
men zijn kromme duwballen plus af en toe
aanvallend
spel
drie
tegenstanders
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gemakkelijk in de luren te leggen. Geoffrey
Kulhman(E6) was nu de sterke man bij Leo
en versloeg telkens in 5 sets Arno, Steven
en Robin. Ludo(E4) moest hier maar nipt 1
setje prijsgeven en wist in set vier, na
enkele punten achterstand, met zijn 'raar'
spel de overwinning binnen te halen. Al
met al een fijne spannende avond beleefd.
Op de terugweg had onze chauffeur
Steven een beetje moeite met zijn gps.
Deze wou ons naar huis sturen via allerlei
binnenwegjes
tussen
Leopoldsburg,
Heppen, Korspel en Koersel. In combinatie
met het slechte weer leek dit ons niet zo'n
goed idee, temeer daar Steven deze buurt
helemaal niet kende. Dus hebben we hem
maar gegidst via de hoofdbaan Heppen>Beringen-Mijn->Beringen->Heusden.
Ludo

PS : Voor deze wedstrijd waren er zelfs 2
officials de wedstrijden komen leiden...is da
niks.
Kaziu
WEEK 18
Centrum C - Heusden C : 12 - 4
Versterkt met 2 C6-en en Jos (mentaal
àltijd een versterking) togen we richting
Centrum, op jacht naar het definitieve
behoud. Het lokaal van Centrum was
onherkenbaar veranderd, wat een makeover!
Om
te
beginnen
was
de
'parkeerplaats' nog een groter moeras dan
ooit. Toen we dan tot onze knieën in de
modder binnenstrompelden, werden we in
een piepklein bezemhok geduwd, dat
dienst deed als kleedkamer voor àlle
spelers. Johan stelde al snel vast dat zijn
fles water op zijn competitiebroek was
uitgelopen. Niet getreurd, een haardroger
was present! En gelukkig dat de barvrouw
net op tijd juiste pries aanwees... want
indien de stekker in een ander stopcontact
was gestoken hadden we de hele avond
zonder licht gezeten. En zonder warm
water, alhoewel, dat was er zowiezo al niet,
want de douche was kapot. En eigenlijk
waren de plombs beter wel gesprongen,
zodat Heusden C de schaamtelijke afgang
die volgde had kunnen vermijden. Marc 1,
Johan iets beter met 2, Steven 1, en Jos
verdienstelijk maar toch 0.

WEEK 17
Heusden E - Herckenrode G : 15- 1.
Met in het achterhoofd de zware nederlaag
in Herckenrode (toen versterkt met een E0E2) en het feit dat er moest gewonnen
worden om nog een kans te maken op de
titel, was het deze keer de beurt aan
Heusden om zich te versterken.
Met Patrick C (E0) en Kaziu (E0) werden er
twee spelers overgeheveld van de D naar
de E. Samen met Ivan en super verdediger
Selahattin kon het niet mis gaan. Wat een
spannende wedstrijd moest blijken was het
na 8 wedstrijden al bekeken : 8 - 0.

Bon, dan zullen we het maar doen de
volgende twee weken tegen koplopers Paal
en Schulen, want ons zelfvertrouwen is
allerminst aangetast, wat dacht ge?

Ivan en Selahattin (in een vijfsetter) namen
het voortouw gevolgd door Patrick en
Kaziu: 4 - 0. Toen ook de volgende
wedstrijden voor geen problemen zorgden,
was alleen nog de vraag wie er een
wedstrijd zou verliezen. Selahattin die een
super wedstrijd speelde als verdediger
bracht zijn tegenstrevers dikwijls tot
wanhoop, slaan - terugbrengen - slaan terugbrengen - slaan - terugbrengen....enz.
tot het een punt werd voor Sela. Voor Ivan
en Kaziu was de grootste tegenstrever de
concentratie, getuige de vijfsetter in Ivan
zijn laatste wedstrijd. Spijtig dat Patrick zijn
laatste wedstrijd niet winnend kon afsluiten.
Twee - nul in sets voorstaan en dan nog de
boot in. Dat het close was bewijzen de
setstanden : 14-12 / 14-12 / 7-11 / 12 - 14 /
9 - 11....

Steven
WEEK 19
Blijkbaar was iedereen te moe of te lui om
nog een paar regeltjes te produceren.
Ofwel dacht Alleman dat Ieman Danders
het wel zou doen…..
WEEK 20
Heusden D - Schulen F : 5 - 11
Onze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen
was tegen de nieuwe kampioen Schulen.
Bij aankomst van Schulen was het precies
of het “bejaardentehuis Heusden” tegen
“peutertuin Schulen” diende te spelen. Met
de gezegende leeftijd van 240 jaar
moesten wij het optornen tegen de

Heusden E blijft zo op koers voor de titel in
vijfde provinciale A....
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opkomende talenten met een gezamenlijke
leeftijd van 60 jaar, waarbij hun jongste nog
maar 11 jaar was en daarbij nog eens alle
vier de matchen heeft gewonnen. Met
goede moed hebben wij getracht om de
schade enigszins te beperken, maar
eigenlijk werden wij min of meer
weggeblazen door het jeugdig talent. Enkel
Jardy kwam tekort tegen onze ervaring, en
Patrick kon ook zijn wedstrijd winnen tegen
hun eerste man, mede dankzij zijn opslag
waar de tegenstander veel moeite had. Of
had het te maken met overschatting “ik zal
dat varkenske wel eens rap wassen”, maar
voor de rest kwamen wij schromelijk tekort.

Voor Leopoldsburg: Freddy P. (je suis un
cochon), Eddy M. (uit de hand opslaan: I
love it), Els L. (ik haat anti-top! ) en Hilde T.
(hoe harder ik sla hoe liever ik het heb)
De entourage:
Voor Heusden: 2 coaches: Patrick E. en
Ivan S.
Voor Leopoldsburg: niemand (er was zelf
geen andere ploeg aanwezig)
De wedstrijd:
Een vlotte start voor Marc en Johan tegen
de dames. Maar Steven (helaas in een 5setter) en Davy konden hun eerste
wedstrijden niet winnen. Tussenstand 2-2.
Vervolgens was er geen probleem voor
Johan en Marc trotseerde zelfs „zwart”
beest Hilde (in de thuiswedstrijd verloor
Marc nog kansloos) Tussenstand 2-4.
Steven en Davy haalde alles uit de kast in
2 spannende 5-setters: Tussenstand 2-6.
Vervolgens keek Davy te diep in de ogen
van Els en deed Steven gewoon verder op
zijn elan: Tussenstand 3-7
Marc raakte gefrustreerd door het duwen
van Eddy (of waren het de rare tafels?)
maar Johan won tegen Freddy in een
spannende 5-setter (Johan won set1 met
14-12
na
een
2-8
achterstand)
Tussenstand 4-8

Met heel veel spijt nemen wij dit jaar ook
afscheid van Kaziu, die meer dan eens
bewezen heeft dat hij zijn plaats in de Dploeg meer dan waard is, en hopen wij
stiekem dat wij volgend seizoen toch nog
een of meerdere malen over zijn diensten
kunnen beschikken.
Voor de rest ben ik als kapitein van de Dploeg meer dan tevreden over de
prestaties van onze ploeg, en wil dan ook
iedereen bedanken die meegespeeld heeft,
voor de fijne maanden en de gezellige
sfeer tijdens de wedstrijden.

De uitslag tussen Els en Steven stond
reeds in de sterren geschreven (zie
commentaar hierboven), en hij haalde de
verlossende 9 wedstrijd binnen.
De overige wedstrijden werden nog
gewonnen door Heusden met een speciale
vermelding voor de bloedstollende (of was
het bloedkokende?) wedstrijd tussen Johan
en Eddy. (het waarom kan je vinden in de
commentaar bij de spelers).
Uiteindelijk uitslag: 4-12. Op papier een
vlotte zege maar met 6 5-setters waarvan
er 5!! werden gewonnen door Heusden had
het anders kunnen uitdraaien.
Maar 1 ding staat vast: Heusden C speelt
volgend jaar in 3de.

Patrick Celis
WEEK 21
Leopoldsburg C - Heusden C : 4 - 12
De situatie:
Met nog 2 wedstrijden te spelen had de Cploeg 3 punten voorsprong op de
voorlaatste plaats.
Dus het was simpel: bij winst was behoud
verzekerd, bij verlies kon het bibberen
worden op de laatste speeldag.
De setting:
een sauna-achtige warme kleine sporthal in
Leopoldsburg, met blauwe gladde tafels of
zoals Marc het gevat zei: ”rare tafels , daar
scheelt toch iets mee”.

Merci aan de supporters en de „invallers"
van de B-ploeg.

De spelers:
Voor Heusden: Marc G. (donderdag te lang
doorgezakt maar ik blijf topspinnen), Johan
V. (ik heb de pest aan mensen die uit de
hand op slaan), Steven W. (geef mij maar
anti-top), Davy R. (ik weet dat ik moet
aanvallen maar ik doe het toch niet)

Uw verslaggever ter plaatse, Davy
WEEK 22
Stokrooie B - Heusden C : 9 – 7
Zaterdag 23/04 14h00
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Stokrooie B: Johan H. C4, Benjamin S. D4
Dirk B. D6, Karl Van G. D6
Heusden C: Marc G. C6 , Steven W. D2
Davy R. D4 , Ludo. B E4
Met Ludo als 4de man trok de C-ploeg voor
de
laatste match naar
Stokrooie.
Marc, Steven en Davy hadden in principe
genoeg potentieel in huis om toch een
gelijkspel af te dwingen. Tijdens de
opwarming merkten we dat aan de tafel
naast ons 2 Stokrooienaars precies in
spiegelbeeld speelden. Oei, 2 "linkepoten",
dat beloofd. Even later kwamen de 2
andere zich opwarmen, ... eveneens allebei
links. Jawadde, dat gaat hier wat worden.

1-1. Rudy verloor zijn eerste match tegen
D4 door ‘piet ballen’ in eerste set. Ook jos
won zijn volgende match. Ivo ging weeral in
5 sets de boot in en Rudy in 3 sets tegen
Peter. De laatste matchen waren voor Ivo
en Rudy de gemakkelijkste met goed
resultaat, dus moest ik proberen een puntje
mee te nemen naar huis, wat ook lukte en
dat in Aarschot (niet mijn geliefd lokaal).
Met een beetje verfrissende spray onder de
armen zijn we dan tevreden huiswaarts
gekeerd!
Weeral een seizoen ten einde en hopelijk
tot een volgende.
Verslag van jos

Marc moest in zijn 1ste match al het
onderspit delven tegen Dirk (D6), maar wist
zich daarna goed op te laden om zijn 3
volgende matchen te winnen. Steven
maakte korte metten met Karel (D6),
verloor ook van Dirk, wist Johan (C4) in
een geweldig spannende 5-setter te doen
zwichten en kon zich niet echt meer
opladen tegen Benjamin (D2). Davy had
weinig moeite met Karl maar des te meer
met de rest.
De belle tegen Johan
verloren maar deze tegen Benjamin wel
gewonnen. Dirk was echt geen partij voor
ons vieren, alleen Steven wist hem 1 setje
te verschalken. Ludo tenslotte deed zijn
stinkende best en wist zowaar Benjamin de
tweede set tot ieders verrassing af te
snoepen. Tegen de rest kon hij wel
geregeld een paar mooie puntjes maken,
maar dat bracht geen zoden aan de dijk.
Het eindresultaat 9-7 had met wat geluk 88 kunnen geweest zijn, maar er stond toch
niks meer op het spel buiten de eigen
klassementen, die ook niet echt in gevaar
kwamen.
Nadien was het aanschuiven voor de
douche (1) maar om het wachten te
verzachten konden we allen genieten van
enkele
frisse
pinten
en
lekkere
pannenkoeken "van het huis". Al met al
toch een fijne afsluiter van het seizoen
Ludo

Morata F - Heusden E : 7 - 9 :
De laatste wedstrijd van de competitie zou
beslist worden wie kampioen zou worden in
5de A. De heenwedstrijd eindigde in 8-8
(30-31) zodat deze wedstrijd over de titel
zou beslissen.
Met een versterkte ploeg (Patrick-Kaziu en
Ivan) werd er richting Mol vertrokken. Ook
Morata
had
enkele
versterkingen
opgeroepen zodat het toch een spannende
wedstrijd werd met een verrassende
wending. Kaziu en Patrick mochten de
spits afbijten. Waar Patrick toch nog heel
goed weerwerk bood (met weeral 0-2
voorgestaan te hebben) maar toch nog
bezweek met de meest vervelende uitslag :
3-2. Kaziu raakte geen bal aan, kon zich
niet concentreren ( verjaardagsfeestje dag
ervoor ? ? ) en werd kansloos geklopt met
een droge 3-0. Toen ook in de volgende
wedstrijden Sela met 3-2 verloor na een
zeer geweldige partij (hoe doet hij dat toch
- al die ballen terugbrengen ???) en Ivan
vlot de maat nam van ouderdomsdeken
Fons stond de stand onverwachts 3-1.
Het werd nog erger in de 2 volgende
wedstrijden. Patrick knokte voor wat hij
waard was maar verloor (weeral ) in een
vijfsetter. Kaziu begon zwak en stond
onmiddellijk met 2-0 in het krijt. Kreeg van
(scheidsrechter) Sela de tip om zich wat
meer te concentreren, wat aanvankelijk
lukte : 2-2. Maar die vijfde set was er
weeral teveel aan. Tussenstand : 5 -1.
Gelukkig konden Ivan en Sela halfweg de
pil een beetje verzachten, ze wonnen hun
wedstrijden zoals van hen verwacht werd :
5 - 3. Toen zag de hemel terug een beetje
blauw.

Aarschot E - Heusden D : 8 - 8
Ziehier een van onze d ploeg .Vertrokken
naar Aarschot met 3 man tegen een
verzwakte ploeg van Aarschot.
Ivo goed begonnen 2-0 voor en 3-2
verloren in eerste match. Jos verloor zijn
eerste set maar zette dat direct terug recht
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Na de pauze kwamen ze terug in actie en
werd het voor Ivan een "makkie" terwijl
Sela de duimen moest leggen tegen de
beste man van Morata Bjorn : 6 - 4. Alles
was nog mogelijk, zeker toen Kaziu
(blijkbaar wakker geworden en concentratie
teruggevonden) in een vijfsetter eindelijk
zijn eerste wedstrijd won. Patrick die al
twee vijfsetters verloren had en tegen Fons
geen bal raakte dreef de spanning nog een
beetje op : 7 - 5. Met nog ieder een
wedstrijd kon het nog alle kanten op. Ivan
deed zijn werk, klaarde vrij gemakkelijk zijn
klus in de laatste wedstrijd (7-6) en toen
waren alle ogen gevestigd op Sela. Zonder
problemen wist hij Dirk te verslaan zodat
de stand opeens 7-7 werd. De hoop op een
overwinning was nu zeer dichtbij. Patrick
en Kaziu moesten de klus maar klaren
(waren
toch
meegekomen
als
versterkingen ???) Patrick had geen
moeite met aanvaller Jonas en won zo zijn
eerste (en enige wedstrijd) en hadden we
al een gelijkspel binnen : 7 - 8.

die strijd voor de titel. Had normaal
gespeeld maar wist Kaziu toch te
overtuigen om in zijn plaats te spelen. Hij
had namelijk teveel "stress" en zou zo de
E-ploeg niet kunnen helpen... Bedankt
Steven voor de morele steun.
Morate F : Jonas (E2) : 1 / Fons (E2) : 1 /
Dirk (E2) : 2 / Bjorn (E4) : 3
Heusden E : Patrick (E0) : 1 / Kaziu (E0) :
2 / Sela (E4) : 2 / Ivan (E6) : 4
Uw reporter : Kaziu

Eetdag

Zondag 20 maart 2016

Met 305 lekkerbekken waren ze, de klanten
op onze eetdag, netjes verdeeld over de
middag- en de avondshift, die zonder
uitzondering met een tevreden en voldaan
gevoel weer naar huis trokken.
In de keuken was er ’s morgens even wat
spanning omtrent de indeling van meubilair
en werkverdeling, maar eens dat opgelost,
liep het de rest van de dag op wieltjes. Ook
i.v.m. de soep liep het in het begin van de
shift even in de soep, doordat niet elke
afruimer dadelijk doorgaf welke klant zijn
soep had gehad.

De twee bompa's (Fons 76 en Kaziu 69)
gingen beslissen wie de kampioen zou
worden. Kaziu die zijn eerste set nipt won
met 10-12 en dus in het voordeel was
wijzigde zijn spel na een paar tips van
"coach" Ivan. Of de mayonaise werkte niet
of Kaziu deed niet wat van hem verwacht
werd, hij verloor de volgende 2 sets zodat
het opeens 2-1 werd voor bompa Fons.
Greep terug naar zijn normaal spel en
bracht de stand terug in evenwicht 2 - 2.

Voor de rest was het een gezellige boel en
het opruimen achteraf viel nog mee, zodat
we niet al te laat moe maar voldaan, zoals
dat heet, ons bed konden opzoeken.
Mede dankzij de inzet van onze leden
hebben we weer een reserve in kas om het
volgende seizoen door te komen.

Spannender kon het niet, zeker toen
iedereen al gedaan had met spelen en de
ganse cafetaria de wedstrijd "live" kon
volgen. Na een vlugge telling kwam Ivan
vertellen dat er moest gewonnen worden,
Heusden E lag in de twee wedstrijden
achter in sets. Kaziu nam in die vijfde
beslissende set een kleine voorsprong 2-5
en werden de kanten gewisseld. Fonske
gaf niet af en kon toch nog terugkomen tot
4-5. Een kleine inspanning verder van
Kaziu (of missers van Fons) stond het plots
5-8 en de overwinning stond bijna vast.
Een kleine opflakkering van Fons volstond
niet, Kaziu klaarde de klus en bezorgde zo
de E-ploeg de titel (natuurlijk samen met al
diegenen die in die E-ploeg gespeeld
hadden )

Clubkampioenschap 2016
Traditiegetrouw
spelen
we
op
paaszaterdag ons clubkampioenschap en
dat was dit jaar niet anders.
Met achttien inschrijvingen van de
gevorderden en zeven van de jeugd,
hadden we toch een mooie opkomst en
konden we dan ook een interessant
tornooitje in elkaar steken.
De gevorderde spelers werden ingedeeld
in drie reeksen van telkens zes spelers. De
reeksen
werden
door
lottrekking
samengesteld. Iedereen moest binnen zijn
reeks tegen elkaar spelen en de beste
zestien gingen door naar de tweede ronde.

Een speciale vermelding voor Steven
Gong, hij kwam zijn ploeg aanmoedigen in
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was
Arno
die
zich
clubkampioen mocht noemen.
Proficiat Arno.

Er werd gespeeld met de gewone vorm van
voorgift. D.w.z. als bijvoorbeeld een C2
speelt tegen een E0, dan moet er gestart
worden met 0-4 en moet de hoogst
geklasseerde een tandje bijsteken om toch
als eerste elf punten te halen.

De prijzen worden uitgedeeld
op ons clubfeest dat dit jaar doorgaat in
Ubbersel op zaterdag 21 mei 2016.

Na veel gezweet, gevloek en getier kon de
tweede ronde aangevat worden en nu met
rechtstreeks uitschakeling.

Een speciale vermelding gaat naar Patrick
E die ons alweer van de nodige drank
voorzag tijdens het clubkampioenschap en
voor Willy die het tornooi van onze
jeugdspelers in prima banen leidde.

Volgende spelers kwamen tegenover
elkaar te staan : Ben-Selahattin, PaulPatrick, Ludo- Ivo, Marc R- Davy, StefaanRudi, Steven-Johan, Wouter-Marc G,
Robin-Jimmy.

Na nog een lekker pintje gedronken te
hebben in “ Het Gezellehuis “, trokken we
rond middernacht moe en voldaan
huiswaarts.

Het werden spannende wedstrijden waar
we 3 vijfsetters en 3 viersetters hadden.
De kwartfinale kon dan beginnen met
volgende spelers : Ben-Jimmy, PatrickWouter, Ivo-Stefaan en Davy-Johan.

Bedankt aan iedereen die zich had
ingeschreven voor dit tornooitje, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugde.

Ons jeugdig geweld, Jimmy en Wouter,
werden uitgeschakeld, Ivo moest de
duimen leggen tegen Stefaan en Davy
stuurde Johan huiswaarts.

Je verslaggever Marc G.

Algemene ledenvergadering
donderdag 12 mei 2016

De zaal werd opgeruimd en de halve finale
kon aanvangen onder het deskundig oog
van onze scheidsrechters Ludo en Robin.
De loting gaf volgende wedstrijden : BenStefaan en Patrick-Davy. Stefaan en Davy
werden gewogen en te licht bevonden en
bijgevolg kenden we onze twee finalisten.

24 aanwezigen waarvan 8 bestuursleden
en 2 ouders.
Ieder bestuurslid deed zijn zegje i.v.m. zijn
functie en werkzaamheden in het voorbije
seizoen.
Dan kon ieder lid zijn gedacht kwijt over
goede en minder goede gebeurtenissen en
eventueel opmerkingen geven over het
reilen en zeilen van de club.

De zaal werd klaar gezet om een lekker
hapje te eten, want we konden niet terecht
in de cafetaria. Deze was zaterdag niet
open wegens onvoorziene omstandigheden. Later hoorden wij dat de moeder
van Sabine opgenomen was in het
ziekenhuis en manlief, rijkswachter Eric,
moest werken op de luchthaven van
Zaventem na de dramatische ontploffingen
van de terreurcel IS.

Het bestuur werd dan ontbonden en in een
besloten zitting werd een nieuwe voorzitter
gekozen uit de resterende kandidaatbestuursleden. Onze vorige voorzitter en
nog 2 oudere bestuursleden hadden hun
ontslag gegeven, zodat er nu nog 5
overbleven plus een nieuwe jonge kracht
(Robin Lucas).

De finale werd aangevat waar Ben zijn
eerste set verloor tegen Patrick, maar toen
een tandje bij stak en de eindstand 3-1
werd.
Proficiat Ben die voor het eerst
in zijn sportieve loopbaan het
hoogste
schavotje
mocht
betreden.

Na de stemming en wat gepalaver nam
Marc Goris het voorzitterschap op zich.
Hierop
werden
de
leden
terug
binnengeroepen om hem te feliciteren en
de doelstellingen en voorstellen voor het
nieuwe seizoen te bespreken.

De jeugdspelers, onder de hoede van
Willy, speelden hun eigen tornooitje en het

Met de indeling van de ploegen moet nog
gewacht worden op een zo volledig
mogelijke inschrijvingslijst. Ten laatste eind
juni moet we het aantal ploegen en leden
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doorgeven aan de bond, zodat de reeksen
kunnen ingevuld worden.

aan Davy: een goodiebag met zowel
mannelijke als vrouwelijke spulletjes.

We gaan alleszins starten met een nieuwe
ploeg in 5de provinciale waar de gevorderde
jeugdspelers hun ding kwijt kunnen.

Hopelijk mogen we volgend jaar weer wat
meer volk verwelkomen, want hoe meer
zielen hoe meer vreugd.

Clubfeest

Kienen

zaterdag 21 mei 2016

Ieder jaar mag elke vereniging één
kienavond ‘inrichten’. .Dit jaar was TTC
Smash aan de beurt op
dinsdag 7 juni e.k.

De inschrijvingen kwamen weer eens met
mondjesmaat binnen. Na een tweetal
herinneringsmailtjes konden we toch 31
personen noteren. Het lag waarschijnlijk
aan de communie-, school- en andere
feesten rond deze tijd dat de helft van de
leden afhaakte. Of zou er een andere
oorzaak zijn, die alleen Joost weet?

Met een achttal leden
gingen we een avondje
helpen om de zaal klaar
te zetten, de bar
bemannen, zorgen voor de koffie en
koeken, garçon spelen en achteraf weer
opruimen.

De receptie werd een uurtje verlengd
omdat de meesten er toch niet tegen
18u00 zouden geraken. Ivo had weer zijn
best gedaan met allerhande hapjes om
duimen en vingers af te likken. De
barbecuebakker had enige moeite om zijn
vuren aan de praten te houden door de
harde rukwinden. Maar het zonnetje
scheen en dat deed dan weer deugd voor
degenen die een zomerse short verkozen
hadden.

De meeste kieners zijn vaste klanten en de
vaste kelner wist al perfect op voorhand
wie er in de pauze koffie wou en een boulet
met of zonder ajuin, ketchup of mayo.
Daardoor verliep de dienstverlening in de
keuken op rolletjes. De obers en
toogbedieners zagen nog het meest af in
de zeer warme zaal en door het feit dat ze
tijdens het nummer afroepen zich zeer stil
moesten houden om de concentratie van
de kienlustigen niet te verstoren. Een lege
fles in de bak laten vallen, leverde heel wat
boze blikken en gemompel op. Is het niet,
Yvan?

De verantwoordelijke feestelijkheden had
gezorgd voor enkele uitdagende woordspelletjes, zodat men tussendoor nog wat
kon discussiëren over de bedoeling en
uitkomst van sommige raadsels.
19u00 etenstijd: over het algemeen was
iedereen zeer tevreden over het malse
vlees en de verse groentjes. Menig flesje
wijn en bier werd soldaat gemaakt. Cola en
Fanta ging er ook bij de jeugd vlotjes
binnen. De ijskreem met mango- en
koffiesaus (Ivo dacht dat het chocolade
was) werd erg op prijs gesteld en was dan
ook snel verleden tijd.

Afspraak volgend jaar op dinsdag 6 juni

Training
Tot en met donderdag 30 juni vrije training
op maandag en donderdag van ± 18u30 tot
21u00. Eventueel kan er vroeger gestart
worden als er minimum 4 personen zich
aanbieden en als er iemand sleutels heeft.
Jeugd en volwassenen trainen dus samen.

Onze nieuwbakken voorzitter zette dan
onze kampioenen in de bloemetjes met
een mooi geschenkje. E-ploeg reeks- en
Limburgs kampioen in 5de provinciale (met
mooie beker), senior clubkampioen Ben
(helaas afwezig) en jeugd clubkampioen
Arno. Ook onze ex-voorzitter Kaziu werd
gehuldigd voor zijn jarenlange inzet.

Website

www.ttcsmash.be

Hier vind je vanaf het begin van volgend
seizoen in augustus de laatste nieuwtjes
over onze clubwerking, verslagjes van de
gespeelde matchen, aankondigingen voor
volgende evenementen, de ledenlijst en
nog veel meer.

De uitslag van de spelletjesronde gaf mede
d.m.v. de schiftingsvraag de eerste prijs
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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 lieten de meesten het wat
afweten tijdens de laatste weken).
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

liefde Annelies. Onze beste wensen voor
een lang en gelukkig liefdesleven.
+ Tot slot een overpeinzing van Marc G:

“ Ik werk voor twee, verdien voor een halve,
betaal belasting voor vier en ben ’s avonds moe
voor vijf. Wat doe ik fout ? ”
(Verkeerde job of verkeerde vrouw ? )

Het “academisch hoekje”
Waarom is de service zo belangrijk?
Er zijn nogal wat redenen waarom een goede
service belangrijk is, een aantal van deze
redenen zijn:
 Controle – Het is de enige slag die je bij het
tafeltennissen maakt waar je volledige
controle hebt over de bal zonder dat je
tegenstander er op enige wijze invloed op uit
kan oefenen. Jij bepaald dus volledig wat er
gebeurt en hier kun je een belangrijk
voordeel uit halen.
 Frequentie – Zoals al eerder gemeld, ieder
punt begint met een service en het is
daarmee dus een veel voorkomende slag.
Afhankelijk van jouw eigen type spel en dat
van je tegenstander kan het zijn dat meer
dan 20% van de slagen services zijn.
 Vervolg – Met een sterke service kun je
behoorlijk wat invloed hebben op de wijze
en de plaats waar de return gespeeld wordt.
Hierdoor kun je door dit af te stemmen op de
rest van je spel de service zo spelen dat je
jouw eigen sterke 3e en 5e slag in stelling
kan brengen.
 Druk – Een speler die zich bewust is van
het feit dat zijn tegenstander een sterkere
service heeft voelt vanaf de start van de rally
de druk hiervan, zelfs als hij zelf moet
serveren. Omgekeerd geldt dat het hebben
van een sterkere service vaak betekend dat
je iets meer relaxed achter de tafel staat.
 Kennis – Het hebben van een sterke
service (liefst verschillende) betekent vaak
dat je ook beter in staat bent om de service
van je tegenstander te beoordelen en te
retourneren.

Je webmaster Kaziu

Er was/wordt er weer een jarig
(mei -> juli )

Annelies
Luc S
Yvan
Frederik
Senne

01/05
22/05
05/06
02/07
23/07

Ben
Marc R
Willy
Johan

hip hip HOERA

11/05
25/05
28/06
12/07

!

hik

Wistjedatje
+ Onze ouderdomsdeken Willy gaat het
volgende seizoen wat rustiger aan doen.
Hij zal de jeugdbegeleiding op een laag
pitje zetten en in de meeste thuismatchen
nog als hoofdscheidsrechter fungeren.

+ W ebmaster Kaziu heeft jarenlang zijn
steentje bijgedragen in het bestuur en gaat
vanaf heden zijn activiteiten beperken tot
de website en af en toe een trainingsuurtje
om rustig af te bouwen.
+ Onze ex-voorzitter Frederik wil een
jaartje overslaan om meer aandacht te
schenken aan zijn gezinnetje dat onlangs
uitgebreid werd met een tweede kindje.
(nog een dikke proficiat aan moeder Yuliya)

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥
Opmerkingen, commentaar & kritiek (zolang het
maar opbouwend is) kun je kwijt op volgende adres

+ Natuurlijk mogen we niet vergeten te
vermelden dat onze secretaris Jimmy op
het gemeentehuis en voor het altaar
eeuwige trouw heeft beloofd aan zijn grote

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be

10

