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Beste leden,

overtreding hij/zij de spelerszone moet
verlaten ».

Nog even wat nieuwtjes over de voorbije
maanden en een vooruitblik op komende
evenementen…

De raadgevingen mogen enkel gegeven
worden tijdens de normale tijdsspanne
tussen de balwisselingen. Men moet er dus
op toe zien dat de speler(of de coach) het
spel niet vertraagt om tussen de punten
raadgevingen te halen (of te geven), wat zal
gestraft worden volgens het volgende
systeem (een gele kaart, dan een gele/rode
en 1 strafpunt, en vervolgens een gele/rode
en 2 strafpunten voor de speler, gele kaart
en dan rode kaart en uitsluiting van de bank
voor de coach).

Wie de BAAK NIEUWSBRIEF N/4 - Seizoen
2016-2017 - 27 september 2016 nog niet
heeft gelezen i.v.m. de ‘nieuwe regel
betreffende raadgevingen tijdens de
partij’ vindt de integrale tekst verderop. Ook
te lezen op de websites: www.vttl.be en via
www.ttcsmash.be.
Ondertussen is ook het nieuwe TTLK
tijdschrift nr 502 verschenen met o.a.
competitie uitslagen en veel informatie over
allerlei tornooien. Tijdig inschrijven via onze
secretaris Jimmy!

Elke storing tijdens de balwisseling of elke
negatieve invloed van en op de tegenstrever
(tijdens of tussen de balwisselingen) zal ook
gestraft worden.
Voorbeelden door middel van praktische
gevallen

Beker van Limburg

a) Worden aanzien als illegale raadgevingen
(gele kaart voor de coach, daarna rode) :

Onze mannen hebben in hun poule van vier
slechts 1 wedstrijd gewonnen en eindigen
alzo op de derde plaats. De eerste 2 gaan
door naar de 1/8e finales en dus eindigt ons
bekeravontuur hier.
(zie TTLK tijdschrift 502 – via onze website)

•

Raadgevingen tijdens de balwisseling

b) Worden aanzien als legaal :
 Raadgevingen tijdens de spelonderbrekingen en tussen de sets
 Raadgevingen
tussen
de
balwisselingen zonder spelonderbreking
 Raadgevingen terwijl de tegenstander
de bal gaat halen en in zo ver men
klaar is op het moment dat de
tegenstander zich terug in de
speelzone bevindt.
 Raadgevingen op het moment van de
opslag (bal in de hand, voor het
opwerpen)
 Raadgevingen voor de opslag (bal
botsend op tafel)

Coaching: nieuwe regel betreffende
raadgevingen tijdens een partij
Vanaf de 1ste oktober 2016
« De spelers mogen raadgevingen krijgen
op gelijk welk moment van de partij,
behalve tijdens de balwisselingen; als
een geautoriseerde persoon illegale
raadgevingen geeft, zal de scheidsrechter
hem/haar een gele kaart tonen als
verwittiging dat bij de volgende
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 De speler die naar zijn coach kijkt op
het moment van het opslagen
 Raadgevingen tijdens het gebruik van
de handdoek
 De korte verplaatsingen in de richting
van de coach om raad te krijgen
tussen de balwisselingen (in dit
laatste geval moet de verplaatsing
echt kort zijn, een verplaatsing die
tijdverlies veroorzaakt zou kunnen
gestraft worden, zie hieronder).

Competitie
Tegenwoordig is het met de verslaggeving
maar magertjes gesteld. Maar toch hier van
elke week nog enkele mooie exemplaartjes:
Verslagen week 01
Heusden D - Opglabbeek B : 10 -6
Vlak voor de wedstrijd wist ik dat Robin in
het ziekenhuis was, via deze weg wil ik hem
een spoedig herstel wensen.
Ludo kwam dus in de D ploeg in plaats van
Robin. De wedstrijd begon met Steven en
Ludo tegen een D6 en E0 van Opglabbeek
B, Steven deed zijn best maar de
tegenstander was nog te sterk, dus 0:3
verlies. Ludo won met lichte inspanning en
chancebal, 3:0. Daarna hebben Patrick en
Ivo twee wedstrijden gewonnen. Na de
eerste ronde hadden wij dus al een
voorsprong. De tweede ronde heeft alleen
Ludo verloren. De voorsprong werd 6:2. Bij
de volgende twee ronden heeft iedereen een
wedstrijd gewonnen en een wedstrijd
verloren, dus de voorsprong bleef, tot een
uiteindelijk eindresultaat van 10:6, een
goede start voor de nieuwe D ploeg !

c) Kunnen gestraft worden met een gele
kaart voor de speler (vervolgens het
systeem van strafpunten) :
 De speler die een omweg maakt om
naar zijn coach te gaan (voor
raadgevingen) wanneer hij de bal
gaat halen
 De speler die zich traag verplaatst
wanneer hij de bal gaat halen en/of
wanneer hij terugkeert naar de tafel
terwijl de coach hem raadgevingen
geeft.
 Een speler die naar zijn coach gaat
voor
raadgevingen
terwijl
zijn
tegenstrever de bal gaat halen buiten
de speelzone, en zich niet terug aan
tafel bevindt op het moment dat de
tegenstrever de speelzone betreedt.
 Na het terug halen van een bal buiten
de speelzone, de speler die naar zijn
coach gaat in plaats van direct aan
tafel te gaan om verder te spelen.

Steven Gong
Heusden E - Lipalet H : 10 - 6
Hier het matchverslag van
de E-ploeg tegen Lipalet H:
Onze eerste match verliep
al goed met een 10-6 winst.
Wegens een misverstand was Lipalet H al
om half twee aangekomen aan de sporthal.
Zij meenden dat de wedstrijd om 14u00 zou
starten. Toen Ludo aankwam om tien voor 2
om de deuren te openen, werd het duidelijk
dat zij nog een dik half uur geduld
moesten oefenen
voor
ze
konden
opwarmen, dus waren ze nog maar iets
gaan drinken op het terras van de cafetaria.
Het waren niet al te moeilijke tegenstanders
(E6 - E6 - E6 - NG) op ene (Sylvain) na waar
we dan ook allemaal van verloren hadden.
Teun en Arno wonnen drie van de vier
wedstrijden. Waarna Dario en Senne er elk
nog twee wonnen, want in hun wedstrijd
tegen Theo kwamen ze elke set maar nipt

De rubberlijst van de ITTF: LARC_2016B
http://www.ittf.com/stories/pictures/LARC_2016B.pdf

is de enige rubberlijst die nog geldig is vanaf
1 oktober 2016.
zie Elektronische Baak Nieuwsbrief nr.05
seizoen 2016/2017 (te vinden op de site van
VTTL en op onze site www.ttcsmash.be)

Prov. Jeugdcriterium LK fase 1
Jongens Cad - jun - J-21 Afdeling 2A
3. VAN EETVELDE ARNO Heusden E6
7. REYNDERS WOUT
Heusden NG
Jongens Cad - jun - J-21 Afdeling 2B
1. QUINTENS TEUN

Heusden

E6
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tekort. Sam en Ilse waren redelijk makkelijke
prooien voor ons vieren. Tijdens de laatste
matchen werd de buit binnengehaald door
Senne : 9-6 en Arno was zo een beetje "aan
het aanmodderen" in zijn derde set (6-11).
Van Kaziu kreeg hij de raad om nu maar
eens voluit te gaan zoals op training, niet
meer prutsen en voorzichtig zijn. Dit werkte
blijkbaar, want in set 4 en 5 kwam arme
Theo er niet meer aan te pas : 11-2 en 11-4.
Onze eerste match was een succes op naar
de volgende!
Arno

Havana Café in Heusden, waar de
Tongerlo’s ons verlies konden verzachten,
zodat we toch met een goed gemoed de
nacht in konden gaan
Wouter
Hoeselt H - Heusden B : 5 - 11
Na de pandoering thuis (0-16) bij de eerste
thuis wedstrijd was het tijd voor de eerste
uitwedstrijd van het seizoen in Hoeselt.
Bij aankomst leek het op papier een
haalbare kaart (1xD0 & 3xD4).
Maar zoals een topspeler van onze A-ploeg
altijd zegt:” In Hoeselt gaan winnen, ge moet
het maar doen.”

Week 02
Herckenrode A - Heusden A : 10 - 6
Na een eerste verliesmatch tegen Centrum
Hasselt in de eerste week, ging de A-ploeg
met Ben, Jimmy, Paul en Wouter met volle
moed
naar Herckenrode.
Zeker te
vermelden waard is dat Jimmy voor één keer
in zijn leven vóór de afgesproken tijd aan de
sporthal was. Een unicum, maar hopelijk
vanaf nu de standaard. In Herckenrode was
duidelijk dat het zeker niet makkelijk ging
worden met klassementen B4 en 3x C0.

De ongewone zomerse temperaturen en de
massale aanwezigheid van recreatie spelers
zorgden voor een extra broeierige atmosfeer
waar het zweet van de lijven gutste en er
voor elke molecule zuurstof werd gevochten.
Uiteindelijk stond op de „feuille” 5-11 voor
Heusden maar op die „feuille" stonden ook
8, ik herhaal 8 vijfsetters ! Heusden won 6
van deze 5-setters.
Het had met wat tegenslag ook anders
kunnen uitdraaien dus. Maar de winst werd
binnengehaald door Marc (4), Johan (3),
Patrick D (2) en Davy (2).
En om 0u30 konden we eindelijk uitblazen
van de geleverde prestaties.

In tegenstelling tot vorige week, ging het
deze keer gelijk op vanaf het begin. Na een
5-3 achterstand in de pauze, zetten Paul en
Jimmy alles op alles. Jimmy speelde zijn
beste match van de laatste jaren, waardoor
hij als enige zijn naamgenoot kon verslaan
(en zelfs zonder setverlies). 5-5 en we
geloofden dat er punten in zaten. Tijdens de
volgende matchen had Wouter niks in te
brengen tegen een sterke B4, en verloor
Ben met 3 nipte sets tegen Nick. Ben was
echter niet in volle vorm die dag, mede door
een verkoudheid die parten speelde. 7-5
dus. Paul en Jimmy kwamen allebei op 1-1
setstand in de volgende matchen, maar
verloren uiteindelijk beiden met 3-1,
waardoor het niet meer mogelijk was om
punten mee naar huis te nemen. Het werd
uiteindelijk 10-6. Herckenrode blonk daarna
uit in gezelligheid.

Conclusie van het weekend, het is nog even
zoeken naar de goede vorm (en op de
terugweg ook naar de juiste weg wegens de
wegenwerken) maar de eerste zege voor de
B-ploeg was een feit.
Davy
Week 03
Heusden B - Schulen E : 4 - 12 :
Voor de wedstrijd werd Steven nog
overgeheveld naar de C-ploeg om deze te
versterken(met succes) Bjorn deed zijn best
maar kwam toch te kort tegen het jeugdig
geweld van Schulen in gezelschap van onze
trainer weliswaar.
Marc werd de pechvogel met 3 matchen
verloren in de 5de set. Patrick slaagde er
nog in zijn laatste match te winnen. Johan

Een goed halfuur na de matchen was
praktisch iedereen van Herckenrode reeds
weg, dus besloten we ook maar andere
oorden te gaan opzoeken om de laatste
drankjes te verorberen. Het werd uiteindelijk
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had wel zijn dagje met wel 3 x winst in de
5de set en zette 3 overwinningen achter zijn
naam waaronder onze trainer. Dus werd er
verloren met 4-12.
Johan

De officiële scheidsrechter was ook daar
aanwezig om alles te controleren, lidkaart,
helderheid van de lichten, enz. Maar hij
heeft een ding vergeten te controleren, de
hoogte van het net. Toen Ludo met BART
GOOSSENS(D0) speelde, had hij paar
opslagen onder het net, dus hij vermoedde
dat het net te hoog was. En inderdaad, na
het controleren bleek dat het net 3 mm te
hoog was.
Steven G

Heusden D - Bambi C : 16 - 0 :
Clash van de oudstrijders: 6 veteranen 50, 1
60-plusser en 1 70-plusser.
Af en toe werd er nog wat rondgesprongen
als jonge veulens en werden er mooie
smashes
en
schitterende
reddingen
afgeleverd. Maar naarmate de strijd
vorderde, kwam toch meer en meer de
technische kant en de jarenlange ervaring
boven water. Helaas voor de hertjes (oude
bokjes) van Neeroeteren bleken wij toch nog
iets te sterk. Patrick, Ivo en Steven konden
de tegenstanders redelijk gemakkelijk onder
tafel spelen, met hier en daar eens een
mindere sterke set en elk hebben ze slechts
1 set verloren. Ludo daarentegen moest
telkens weer alles uit de kast en het
onderste uit de kan halen om in 3 vijfsetters
en 1 viersetter Leon, Jo, Erik en Henri te
verslaan. Het zweet vloeide bij beekjes, zelfs
nog 10 minuten na zijn laatste match onder
het tellen van de eindmatch van Ivo. Maar
het loonde echt de moeite en alle acht
waren we tevreden over het verloop van de
faire strijd. (Bambi wel niet zozeer over de
eindstand.)
Ludo

De GPS stuurde ons na Meeuwen dwars
door veld en bos zodat we ergens dicht bij
het centrum van Opitter even de weg
kwijtraakten, mede doordat Steven ook een
verkeerde straat had ingevoerd. De kleine
parking aan de zaal en die er tegenover
waren beiden volzet, dus een plaatsje
gezocht langs de weg in een zijstraatje.
…(matchverslag van Steven, zie hierboven)…

Na een tweetal uurtjes zat de match er al op
en bleven we nog een uurtje kijken naar de
andere wedstrijden en napraten met de
sympathieke jongens en onze nederlaag
werd weggespoeld met een paar pintjes
Ops-ale en Duvel.
Ludo
Week 05
Heusden B - Stokrooie A : 10 - 6 :

Historische prestatie van

Davy ‘B-ploeg’ Roosen
Met een gekwetste kapitein Marc
startte de B-ploeg zonder al te veel stress
aan zijn opdracht tegen Stokrooie A. Geen
stress, want hoe zouden we met een
veredelde noodopstelling van Steven, Davy,
Patrick D en Johan Stokrooie A het vuur aan
de schenen kunnen leggen??

Week 04
Opitter A - Heusden D : 12 - 4 :
Voor wij naar Opitter gingen, wisten we al
dat Opitter een heel sterke ploeg is, met
alleen D0 D2 D4 spelers. Onze enige hoop
was dat wij niet 16:0 zouden verliezen. Toen
wij daar waren, vertelden ze ons dat ze maar
met 3 spelers waren, goed nieuws dus (t.t.z.
heel blij van binnen maar toch “spijtig”
zeggen ☺). Hoewel wij allemaal goed
gespeeld hebben, was het resultaat toch
zoals wij verwacht hadden, alleen Steven
kon een setje winnen. Bo en Kris hadden
lang geen wedstrijden meer gedaan maar ze
konden af en toe toch problemen voor de
sterke tegenstanders maken.
Dus, Heusden D – Opitter 4:12.

Over het vervolg kunnen we kort zijn:
‘noodoplossing’ Davy (D2) verpulverde 2
C4’s, 1 C6 en 1 D2 en zette
daarmee het beste resultaat van
heel zijn carrière neer! Deze
ongeziene prestatie werd ei zo na
geëvenaard door Johan, die 3 stokken
rooide. Patrick won overtuigend 2 matchen
en Steven haalde het van één stokrooiees.
En dus werd het zowaar 10-6, met een
verbijsterde (in positieve zin) supporter Marc
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als
toeschouwer.
Een
onverwachte,
broodnodige maar oververdiende zege voor
de B, met als grote roerganger Davy, die
elke week beter en beter gaat spelen.
Waarbij zijn verwoestende forehand nu al
het ergste laat verhopen voor het
clubkampioenschap…
Steven W

overdreven uitslag, maar genoeg redenen
om dit te verklaren.
Allemaal rap de douche in ( bij Jimmy duurt
het meestal wat langer) en snel huiswaarts.
Het Gezellehuis was natuurlijk weer gesloten
en in de sporthal konden we ook niet
terecht.
Gelukkig heeft de Havana ons voor de
tweede keer dit seizoen voorzien van
gerstenat en wijn.
Een eervolle vermelding voor Johan, die in
elke wedstrijd geknokt heeft voor wat hij
waard was en dan ook nog eens niets
gedronken heeft tijdens de wedstrijd. Zonder
een paar pintjes te drinken in Hoeselt
aanwezig zijn, is voor ons basisspelers
immers ondenkbaar.
De kapitein : Jimmy

Week 06
Hoeselt D - Heusden A : 14 - 2
Het was weer zo een avond....
Om 19u15 stipt vertrokken we (Paul, Wouter,
Jimmy & invaller Johan) naar Hoeselt.
Aangekomen in Hoeselt bleek dat de
recreanten (lees: senioren) met 4 ploegen
moesten spelen. Een drukte in de cafetaria
en geen plaats om te zitten. Rechtstaand
een pintje drinken dan maar.
Na een korte opwarming konden we zelf een
kwartiertje eerder beginnen. Spijtig genoeg
wou dit niet zeggen dat we dan ook op tijd
thuis waren.
Na elke set was er telkens coaching nodig
van enkele minuten. We werden weer
herinnerd waarom we altijd met tegenzin
naar Hoeselt gaan.
Het ging zelfs zo ver dat hun beste speler
(C0) met een 2-0 voorsprong tegen Johan
nog steeds gecoacht moest worden.
De coach in kwestie (een oude man zonder
tafeltenniservaring) waande zich de beste
coach van het land.
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn.
Niemand vond zijn draai. De tafels, de sfeer,
de honderden keren tweebal waren vele
ergernissen op deze vrijdagavond. Toen
Wouter zelfs met een matchpunt de grootste
geluksbal van de avond tegen kreeg, bleef
de nul op het bord staan. Natuurlijk mogen
we de time-out niet te vergeten. Het leek wel
Superdivisie. Hier kunnen enkele profspelers
nog wat van leren.
Het werd al snel 10-0 voor Hoeselt. Het
coachen bleef aanhouden en schreeuwen bij
de winstmatchen ook. Het was onnozel om
te zien.
Ondanks de slechte dag werd er toch nog
geknokt om de nul van het bord te vegen en
dit met resultaat. Paul en Wouter wonnen elk
één wedstrijd. Jimmy was de betere in zijn 2
laatste
wedstrijden.
12-4
was
een

Morata E - Heusden D : 14 - 2 :
Daar onze reserven Kris en Bo geen mailtje
hadden ontvangen om vrijdag mee te spelen
met de D-ploeg, werden E6 Arno en E6
Teun bereid gevonden om ons uit de nood
te helpen. De E-ploeg was vrij, dus grepen
ze deze kans aan om 'wat extra training'
mee te pikken. E6 Björn en E4 Ludo
maakten de ploeg compleet.
Morata E met D6 Gert Vanhoof(4) , E0 Erwin
Theuwissen(4), E0 Alfons Geubbelmans(3)
en E4 Gunnar Mentens(3) bleken niet enkel
op papier te sterk voor ons ploegske. Tegen
'kapper' Erwin was niet veel te beginnen super vieze palet, spel vertragend met raar
bewegend ballen. Ludo kon ditmaal de
Fons niet klein krijgen en kon alleen tegen
de jonge volslanke Gunnar (met zijn
blozende kaakjes) met moeite en na 5 sets
de overwinning binnenhalen. Tegen Gert
begon hij sterk met 7-11 maar kon nadien
geen vuist meer maken. Teun en Björn
hadden blijkbaar hun dagje niet en dolven 4x
het onderspit met toch af en toe een sterke
set. Man van de match was evenwel
onze Arno die eerst D6 Gert wist te
verassen met de eerste set te winnen en
hem daarna nog te enerveren met mooie
punten, wat af en toe een soort vloek
ontlokte van de stoere vent. Achteraf zei
Arno half bibberend:" bij momenten dacht ik
dat die reus mij wou gaan opeten...".
Daarna moest hij nipt onderdoen voor
5

Gunnar in 4 sets, en zijn laatste match won
hij zowaar van Fons in drie zwaar bevochten
sets, 10-12, 9-11, 12-14 ! Hij koesterde
wellicht deze superoverwinning nog het hele
weekend met ne smile van oor tot oor.
Ludo

Het was een zeer spannende en mooie
wedstrijd!
Jos
Week 08
Hoeselt F - Heusden B : 11 - 5
Dat het niet gemakkelijk ging worden om in
Hoeselt punten te gaan pakken wisten we
wel.

Week 07
Heusden A - Paal A : 6 - 10
Onze A-ploeg nam het deze week in een
derby op tegen de mannen van Paal A. Met
2 C0-llen en 2 C2-s tegen beloofde het een
makkie te worden… Na de 4de match stond
het 2-2. Dat had eigenlijk 3-1 moeten zijn,
aangezien Paul zijn wedstrijd tegen C0 Bert
Theunis in 5 sets onverdiend verloor! Dat
gebeurde later ook nog eens met Wouter
tegen dezelfde Bert (Wouter won set 3 met
11-3!). Ook invaller Steven had kans tegen
C0 Maarten Moons (2de set gewonnen, set
1 en 3 met kleinste verschil verloren, de
laatste wel heel zwaar ☺). Winnen we al die
matchen, dan was de zege voor Heusden
geweest, of toch zeker een punt. Nu kon
onze matchwinnaar Jimmy, topfit na een
herfststage in Tenerife, enkel blij zijn met zijn
eigen drie welverdiende gewonnen matchen.
De clash der Stevens tenslotte, werd
gewonnen door het exemplaar van Heusden
en de Paalse Steven (C2) droop af met nul
matchen en een wel zeer beteuterd gezicht.
Volgende keer (nog) beter.

Voor de eerste keer dit seizoen konden we
rekenen op onze nieuwe aanwinst Sven
Vanardennen (C2). Sven had 9 maanden
geen palet meer vast gehad en moest dan
maar content zijn met één winstmatch.
Patrick D en Marc, beide toch vaste spelers
in de B-ploeg konden ook elk één wedstrijdje
winnen en hadden toch het gevoel dat ze
niet voor niets naar Hoeselt waren afgezakt.
Deze laatste twee spelers zaten al een
beetje met volgend seizoen in hun hoofd,
met de gedachte dat ze in 3° provinciale
misschien beter op hun plaats zitten.

Steven W

Nu staan er twee thuiswedstrijden op het
menu, misschien kan onze ploeg hier wat
punten bij elkaar rapen.

Na een verbluffende start van Tim tegen D2
werd het 1-1. Andy en Davy wonnen hun
volgende matchen vlot, wat de stand
plotseling op 3-1 bracht, wat de mannen van
Paal niet gedacht hadden. Toen Jos ook nog
eens won van Pascal werd de stand 4-2. Het
zou een spannende match gaan worden.
Verder verloop 5-3 5-4 5-5. Davy nog steeds
in topvorm deed wat hij moest doen, winnen
in 5 sets. Andy verloor in 5 sets, stand is 6-6.
Dus moest er iets gebeuren van mij en Tim
in de volgende matchen. Ik won van Stefan
7-7. Dus moesten onze sterke mannen het
proberen af te maken, wat Andy ook deed
tegen Arno.Einduitslag in deze derby 8-8.

Marc

De verrassing van de avond was toch wel
Andy, die twee wedstrijden achter zijn naam
kon zetten. Andy die de laatste weken goed
bezig is, kan misschien volgend seizoen een
vaste waarde worden in de B-ploeg.
Eindstand 11-5. Al bij al toch maar een matig
resultaat van onze B-ploeg, die het moesten
opnemen tegen spelers met volgende
klassementen C4-C4-C6-D0.

Heusden C - Paal C : 8 - 8

Peer C - Heusden D : 5 - 11
Nadat wij net van de sporthal richting Peer
vertrokken waren, kreeg Ludo een telefoon
van Ivo, dat hij tegen iets gereden was, en
dat wij hem ergens dicht bij de Vatana
moesten gaan halen. Dus draaiden wij terug
richting Beringen. Toen wij bijna voor de
brug van het kanaal waren, kreeg Ludo weer
een telefoontje van Ivo dat hij zijn band al
vervangen had, dus moesten we hem niet
meer gaan halen. Patrick werd iets rustiger.
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De wedstrijd begon met Patrick (3) en Ivo(1)
tegen twee E6s, dat was redelijk
gemakkelijk. Tussenstand 2:0 dus. Maar Ivo
had met de witte muur problemen om de bal
goed te zien. Daarna wonnen Steven(4) en
Ludo(3) ook tegen twee E4’s. Dat leek
richting 16:0 te gaan, zoals Patrick in de
auto gezegd had. Maar de volgende
wedstrijden gingen moeilijker dan wij
verwacht hadden. Na 2:0 voorsprong verloor
Patrick toch zijn laatste match tegen hun
eerste man Niel; Ivo was helemaal niet op
zijn eigen niveau en maakte toch enkele
nodeloze fouten. Hij verloor nipt zijn
volgende drie wedstrijden met 2 keer 5 sets
en 1 keer 4 sets (door de witte muur
waarschijnlijk ). Ludo verloor ook zijn laatste
match na een voorsprong van 2:1. En
Steven had ook zo zijn moeilijkheden tegen
een meisje, nadat hij de eerste 2 sets
gemakkelijk verloren had (door de charme
van dat meisje?), maar hij vocht goed terug,
en kon uiteindelijk toch nog nipt met 3:2
winnen.

2) Lommel D: algemeen forfait gegeven in
de reeks 5A voor het speelseizoen 20162017
Bron: TTLK Tijdschrift 501 september 2016

 dus heen- en terugmatch in jullie boekje
en kalendertje doorstrepen!!
___________________

Overlijden
De moeder van Ivo Ceustermans is op
3/11/2016 overleden op 81-jarige leeftijd.
Vanwege het bestuur en de leden van onze
club wensen we hem en zijn familie sterkte.

Marc Ralki werd begin dit jaar getroffen
door een spierziekte. Vele clubleden
missen hem als trainingspartner en
kameraad. We wensen hem en zijn familie
veel sterkte toe.

Steven G
____________________

E-ploeg
1) terugmatch in Aarschot

Robin Lucas is eindelijk aan de

Deze terugmatch stond oorspronkelijk in de
kalender op 24/03/2017 en was door
Aarschot gevraagd om te spelen op vrijdag
10/02/2017 wegens onbeschikbaarheid van
hun zaal. Dit werd goedgekeurd. Enkele
weken geleden kwam de volgende e-mail:
“Wij vernamen van de school waarvan wij
onze zaal huren, dat wij op 10/02/2017 niet
over onze zaal gaan kunnen beschikken.
Onze F ploeg heeft dan een thuiswedstrijd
tegen jullie E ploeg.
Is het voor jullie mogelijk om deze wedstrijd
op zaterdag 11/02/2017 te komen spelen
om 14.00 u.

beterhand, uit coma, maar heeft nog een
erg lange revalidatieperiode voor de boeg.
Vanuit de club wensen we hem goede
moed en een volledig herstel.

Nieuwe leden
1) Sven Vanardennen heeft zijn eerste
match meegespeeld in de B-ploeg (zie
week 8 : Hoeselt F-Heusden B) en heeft een
nieuw gsm-nr : 0472.64.08.96
2) LOOS EBBE
geb. dat: 09/01/2002
adres: St.-Rochusstraat 43, 3560 Lummen
tel:
0478.65.76.04
e-mail: leen.rubens@telenet.be

Van den Bergh Jos, Secretaris TTC Aarschot “

Dit is ondertussen reeds geregeld.
Jongens van de E-ploeg: verander dus nu
de datum in uw boekje en op uw
kalendertje!!!

Gelieve allemaal uw boekje up te daten.

7

Boekje

Tafeltennistafelnetjes

In het clubboekje van blz. 21 t/m 31 onder
“inlichtingen prov.clubs “ zie je o.a. voor
welke ballen de verschillende clubs gekozen
hebben. Hier staan echter nog vraagtekens
bij, omdat bij de uitgave de oude gegevens
werden gebruikt. In een aparte bijlage in de
e-mail vinden jullie de lijst met de ‘juiste’
gegevens van elke club in Limburg-Kempen.

Onlangs hebben we een deel oude netjes
vervangen door nieuwe. Van die oude zijn er
nog een deel in (redelijk) goede staat, maar
afgekeurd door de hoofdscheidsrechter van
de bond om competitie te spelen.
Wie interesse heeft voor een van deze oude
netjes, laat maar iets weten aan onze
materiaalmeester Steven Gong (of Ludo).

Wie wil, kan het boekje aanpassen of de
bijlage afdrukken en in het boekje steken.

Nog een verslagje uit de oude doos
Eetdag

Uitwedstrijd GEEL B – HEUSDEN G. (febr. 2003)

Onze eetdag in 2017 is gepland op zondag
29 januari. Vanaf deze week zullen onze
leden worden ingespannen om inschrijvingskaarten te verkopen aan familie, vrienden,
kennissen en buren.

Greta, Marleen, Koen en Ludo kwamen na
een voorspoedige trip aan op het marktplein
in Geel. Vandaar konden we normaal gezien
rechts langs de kerk af en dan nog
tweehonderd meter verder rechtsaf en na
honderd meter linksaf tot aan het lokaal.
Maar de laatste tijd zijn er heel wat straten in
Geel aangepast in een éénrichtingsweg.
Dus enkele honderden meters omrijden zou
geen bezwaar mogen zijn. Helaas kon
niemand zich meer de juiste route
herinneren, met het gevolg dat we na een
kwartiertje enigszins verdwaald waren en
steeds terug op het plein belandden. Als
laatste redmiddel naar het lokaal gebeld,
alwaar Frans zich zou opofferen om ons
vanaf het marktplein te gidsen. Op weg naar
dit plein (voor de vierde keer) kwamen we
toch wel toevallig uit aan de straat waar het
lokaal zich bevond. Snel naar binnen, maar
Frans was reeds vertrokken en liep nu in zijn
korte broek over dat plein te zoeken. Hem
terug gebeld dat die van Heusden terecht
waren en dat hij niet langer de indruk moest
geven ‘ene van Geel’ te zijn om daar zo rond
te lopen. Frans kwam schijnbaar boos terug
binnen en lachen dat we allemaal moesten
deden!
De match verliep in de daar bekende
gemoedelijke
sfeer met de
nodige
uitschieters en uitschuivers en als eindstand,
hoe raad je het, 8 – 8.

Hopelijk wordt het weer zo’n succes als
vorige jaren als iedereen zijn best doet met
de verkoop en het helpen op de dag zelf.

Kampioenenhulde
Elk voorjaar huldigt de gemeente de
kampioenen en verdienstelijkste sporters
van vorig seizoen van alle sportverenigingen
in Heusden–Zolder.
Onze E-ploeg van vorig seizoen werd
kampioen in hun reeks en zal dan ook in de
prijzen delen.

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

Rudi G
Jimmy B
Marc G
Ludo B
Andy K

09/11
15/11
31/12
16/01
21/02

Tim S
Ivo C
Ebbe L
Ruben B
Stefaan H

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

redactie: Ludo Bellinkx
hip hip HOERA

!

ludo.bellinkx@telenet.be

hik
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