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februari 2017
en witte wijn moesten eraan geloven. Ook
de zwaardere bieren bleken erg in trek.
Sommige gezelschappen kwamen vroeg
aan en bleven na het eten nog redelijk lang
hangen, wat weer ten goede kwam aan de
drankenverkoop.
Welgemeende dank aan de clubleden en
eventuele vrijwilligers die dit weekend
hielpen om deze dag te doen slagen. Wat
we hiermee hebben verdiend komt weer ten
goede aan de hele club. (o.a. huur van de
sporthal, kosten van de trainers en
materiaal).

Beste leden,
Een nieuw jaar betekent voor velen ook een
nieuwe start. Goede voornemens kunnen
ondertussen al een beetje zijn afgezwakt of
bijgesteld. Maar ieder moet doen waar hij
zich goed bij voelt, en trek je niet te veel aan
van sommige criticasters op sociale media
die te pas en te onpas hun ongezouten (en
meestal
onbeschofte)
mening
willen
opdringen.
Onze eetdag viel dit jaar weer reuze mee,
zoals je verderop kunt lezen
Voor onze jeugdploeg hadden we eerst
goed en even later ‘minder goed’ nieuws
(pag 4). De D-ploeg handhaaft zich op de
5de à 6de plek en voor de andere ploegen
wensen we in de terugmatchen een ietwat
beter resultaat.

Prov. Jeugdcriterium LK fase 2

Eetdag

Volgende wedstrijd - fase 3 - wordt gespeeld
op Zo 26.02.2017.

Jongens Cad - Jun - J-21 Afdeling 1
7. VAN EETVELDE ARNO Heusden E6 . 1-6
8. QUINTENS TEUN .... .. Heusden . E6 . 0-7

Dat ze laatsten zijn geworden is geen
schande, want de tegenstanders hadden wel
allemaal een hoger klassement. En daarbij is
dit een zeer goede leerschool.

Met een 260-tal inschrijvingen zaten we een
70-tal eters onder het aantal van vorig jaar.
Maar hierdoor konden alle helpers vlotter
overweg met hun opgelegde taken.
Buiten enkele schrikmomenten - ’s middags
een stapel borden die tegen de grond ging
en ’s avonds opeens geen heet water meer
voor de afwas – verliep het toch nog redelijk
gesmeerd.
Er werd ook af en toe weleens gemopperd
dat de koffie niet heet genoeg was, maar
over het algemeen was iedereen zeer
tevreden over de geboden maaltijd. Erg
lekker en zeker niet te duur.
’s Avonds kwamen de echte wijnliefhebbers
aan hun trekken, verscheidene flessen rode

Competitie
Er komen steeds minder matchverslagjes
binnen. B-, C- en E-ploeg spelen blijkbaar
veel kleurloze wedstrijden en vinden het dan
zeker niet de moeite om de clubgenoten te
laten delen in hun niet-aantrekkelijke
matchen of hun niet-spannend wedervaren
voor, tijdens of na de wedstrijd.
week 12
Onze jeugdploeg kwam voor hun eerste
wedstrijd in de terugronde, in Leopoldsburg
voor een probleem te staan. Er stond daar in
de sporthal blijkbaar geen tafeltennismatch
op het menu. Na enige navraag en
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getelefoneer, bleek dat de jeugdploeg van
Leo algemeen forfait had gegeven al vóór de
eerste match. De verantwoordelijke van de
bond was vergeten om de clubverantwoordelijken van de tegenstanders in deze reeks
te verwittigen…

we binnen konden rijden voor een
parkeerplaats en dan de ingang nog vinden.
Er was nog een jongedamesvolleybalwedstrijd aan de gang en de kleedkamer
was niet vrij, dus even op de gang
wachten... Stipt half acht was de zaal reeds
omgetoverd voor de tafeltennismatchen en
konden we ons gaan omkleden. Selahattin
en kameraad kwamen een tiental minuutjes
later aan, nadat ze eerst nog een verkeerd
gebouw waren binnengegaan. Selahattin en
Tim (beiden E0) startten met een
verliesmatch tegen resp. Jean V (E2) en
Yoeri OtR (E2). Hun tweede wedstrijd wisten
ze allebei dan te winnen maar hun derde
verloren ze weer. Ivan wist zijn eerste match
tegen Ruben K (E2) redelijk makkelijk naar
zijn hand te zetten, evenals de volgende drie
trouwens. Ludo kon van Henri C (D6) enkel
1 setje afsnoepen en verloor in 3 sets van
Ruben (die hij in de heenmatch nog had
verslagen in 3 sets). In zijn twee laatste
matchen koesterde hij nog even hoop maar
moest telkens in de 5de set het onderspit
delven. Stand 8-6. Gelijkspel zat er dus in.
Tim wist het te halen van de jonge Ruben in
3 zwaarbevochten sets 13-15, 10-12 en 811. Selahattin echter was in zijn laatste
match aan het einde van zijn latijn en werd
door de linkse kortspelende Henri uitgetikt in
3 snelle sets. Eindstand 9-7. De terugrit
verliep vlotter dan de heenrit, want de
verwachte vriezeman was niet komen
opdagen. Het was zelfs warmer dan tevoren
(4°).
Ludo

Houthalen A - Heusden C : 9 - 7
Met veel goede moed trokken we naar
Houthalen, met in ons achterhoofd dat we
minstens een gelijkspel uit de brand
moesten slepen. Niemand van ons was al
ooit in het nieuw lokaal van Houthalen
geweest en dus was het een beetje zoeken
in dat slechte winterweer. Moet wel gezegd
worden dat het lokaal onze verwachtingen
overtrof. Prima vloer, goed licht, lekker
warm, ruim speelveld en dezelfde tafels als
in ons lokaal Butterfly Nippon. Aangekomen
zagen we al dadelijk dat we een zeer sterke
ploeg voorgeschoteld kregen met Erik
Vangeneugden D0, die van zich zelf zei dat
hij de laatste tijd goed bezig was. Dat
bewees hij ook tijdens de wedstrijd, want hij
speelde ons allemaal op een hoopje. Ook
hun tweede speler Dirk Franssen D2 was
zeer sterk. Moet me beetje inhouden want ik
heb nu al kaart voor C4 mompelde hij. Dirk
won 3 wedstrijden. Enkel Andy slaagde erin
om tegen hem te winnen, nadat hij 2-0
achter stond in de sets. Hun twee laatste
spelers Glen en Christophe beide D4
konden elk 1 wedstrijd winnen. Andy verloor
tegen Christophe en Steven tegen Glen.
Onze vierde man Jos speelde een
voortreffelijk wedstrijd en kon beide D4’s in
zijn zak steken. Steven had niet zijn dagje
en moest met 1 winstmatch terug richting
Leuven. Andy wisselde goede wedstrijd af
met slechte en haalde 2 wedstrijd binnen.
Marc moest ook content zijn met 2
winstmatchen, sinds zijn probleem met de
rechter schouder haalt hij zijn oude niveau
niet meer. Eindstand 9-7.
Marc

Week 13
Heusden A - Herckenrode A : 4 - 12
Tegen co-leider Herckenrode stond er voor
onze A-ploeg een zware dobber op het
programma. Ben kon er niet bij zijn,
waardoor Steven W mocht opdraven als
invaller. Steven won bij zijn vorige invalbeurt
tegen een C2, en hij had goede moed dat
dat deze avond opnieuw zou gebeuren!
Helaas, er was geen C2 te bespeuren: wel
een B4 (en wat voor ene) en 3 C0-en.
Samengevat: 12 sets gespeeld en 12
verloren. Toch had hij nadien het gevoel dat
hij een match had gewonnen??? (huh… een
psycholoog in de zaal??). En hoe verging

Opglabbeek B - Heusden D : 9-7
Regen, wind en 0 graden buitentemperatuur
deed ons al vroeg vertrekken om zeker op
tijd in Opglabbeek te arriveren. Al bij al viel
het nog mee want om 19h10 stonden we al
voor het schoolgebouw. Effe zoeken waar
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het onze vaste waarden? Wel, Wouter
speelde twee sterke matchen en versloeg
telkens in 4 sets een C0, knap! Het eerste
setje tegen de B4 dat met 11-0 verloren
ging, daar spreken we niet meer over!
Paul begon iets té relaxt aan zijn eerste
twee matchen die dan ook de mist ingingen.
Maar dan! In een verschroeiende match
tegen
de
vreemdste
c0
(fonetisch
uitspreken) uit het gezelschap maakte hij in
set 5 een weergaloos Waldnerpunt. Jammer
dat het vervolg er niet kwam, waardoor de
match nog jammerlijk verloren ging.
Gelukkig redde hij zijn avond door de
volgende vijfsetter wél winnend af te sluiten.
En onze Jimmy? Wel, hoewel nog half of
drievierde onder de invloed van het
personeelsdrinkgelag van de avond ervoor,
begon hij sterk: twee sets met 13-11
verliezen is geen schande! De tweede
wedstrijd won hij zelfs, met knappe reflexen,
en hij speelde ook nog een interessante
vijfsetter. Tegen Wout de B4 zag ook hij
evenwel fonkelende sterretjes, ook al was
het bier van de avond daarvoor intussen
uitgewerkt…
Kortom: degelijk verweer tegen een sterke
en sympathieke tegenstander.
Steven W
Heusden D - Mattec D : 12 - 4

echt 100 % in vorm maar kon toch nog 1
wedstrijd winnen, dus eindstand 12:4.
Mattec was niet blij blijkbaar, ze vertrokken
zonder afscheid te nemen…vergeten of
kwaad?
Steven G
Week 14
Bambi C - Heusden D: 3-13
De stress begon al toe te slaan om kwart
voor zeven vrijdagavond : telefoontje van
Selahattin dat hij nog op de autostrade in de
file stond op terugweg van Antwerpen.
Bjorn en Ludo kwamen om 19u00 bij Steven
G aan de sporthal, en weer telefoontje van
Selahattin of we zijn kabas bij hem thuis
konden uithalen, dan kon hij rechtstreeks
doorrijden naar Neeroeteren.
Zogezegd zogedaan, en om 19u20 konden
we eindelijk richting Bambi vertrekken. Rond
20u10 stopten we voor de sporthal in
Neeroeteren en wonder boven wonder,
Selahattin stopte op dat moment naast ons.
Wat voor toeren had die wel niet uitgehaald
om op drie kwartier van ± Herentals(?) tot in
Neeroeteren te geraken ???
In de nieuwe mooie sporthal was alles
piekfijn geregeld: op een scherm stond
aangeduid welke ploegen in welke
kleedkamer terecht konden en in welk lokaal
de ontmoeting plaatsvond.
Over de wedstrijd kunnen we kort zijn.
Bambi was tegenover de thuismatch een
beetje versterkt met 1 E4 speler. De overige
3 E6 spelers hadden we thuis ook al geklopt
zonder een match weg te geven.
Selahattin, Ludo en Steven wonnen hun 4
matchen met toch telkens 1 match met veel
moeite. Ludo zijn 1ste in 5 sets (niet
voldoende
opgewarmd?)
Steven
en
Selahattin in hun laatste match (vermoeid ?)
Bjorn had zicht op winst in de vijfde set van
zijn 1ste wedstrijd maar door een correctie
van de tafelscheidsrechter (Ludo) bij de
opslagbeurten was hij blijkbaar zijn
concentratie een beetje kwijt... In de derde
match kwam hij weer een ietsepietsie tekort
in de 5de set maar zijn laatste match kon hij
dan wel weer redelijk makkelijk binnenrijven
in vier sets. Al met al zijn we toch dik
tevreden huiswaarts gekeerd.
Ludo

Toen wij de vorige match uit speelden tegen
Mattec, was de stand 8:8 gelijk. Dus beide
kampen wilden graag deze terugmatch
winnen. Op papier leek het echter, dat ze
een versterkte ploeg hadden opgesteld, met
2 D6, 1 E4, en 1 E6.…Steven begon tegen
de D6 Leo, en pas nadat hij totaal verward
met 0:3 verloor, ontdekte hij dat Leo een
noppen had. Ludo had blijkbaar niet goed
geslapen, in de beslissende 5de set tegen
de andere D6 Gilles deed hij 3 foute
opslagen, dus verloor hij met 2:3.
Tussenstand 0:2 dus. Voor de volgende
twee matches van Patrick en Ivo kreeg
Mattec al wel een klein beetje meer
weerstand van ons, maar niet zwaar, dus
nieuwe tussenstand 2-2. Voor de rest van de
wedstrijden hadden wij niet veel problemen
meer, Steven, Patrick en Ivo konden hun
wedstrijden winnen, alleen Ludo was niet zo
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Week 15

D-ploeg

Blijkbaar hebben alle spelers in deze
thuismatch het uiterste van zichzelf
gegeven, zodat er niemand nog de fut had
om een klein verslagje binnen te sturen. Of
waren die van de verliezende ploegen zo
down dat ze de match liefst zo spoedig
mogelijk vergaten en waren de winnaars zo
euforisch dat ze er niet meer aan dachten
om het aan de thuisblijvers te laten weten?
Of dacht iedereen dat Ieman Danders het
wel zou doen?

Bocholt B: algemeen forfait gegeven in
de reeks 4B voor het speelseizoen 20162017
Bron: TTLK Tijdschrift 501 september 2016

 dus terugmatch op vrijdag 17/02 in jullie
boekje en kalendertje doorstrepen!!

Clubkampioenschap
Zaterdag 22 april 2017 wordt weer een dag
waarop heroïsche veldslagen worden
geleverd en koene ridders uit de hogere
rangen genadeloos worden verpletterd door
het voetvolk. (andersom ook natuurlijk).
Maar dit is een dag waar velen halsreikend
naar uitkijken, om eindelijk ook eens uit de
zilveren beker te mogen drinken.

E-ploeg
1) terugmatch in Aarschot
Deze terugmatch stond oorspronkelijk in de
kalender op 24/03/2017 en was door
Aarschot gevraagd om te spelen op
zaterdag 11/02/2017 om 14.00 u.
De uitslag werd een imposante 1-15
overwinning

Verder zal er dorstlessend en hongerstillend
materiaal aanwezig zijn om de strijd tot een
goed einde te kunnen brengen.
Verdere info volgt.

2) Lommel D: algemeen forfait gegeven in
de reeks 5A voor het speelseizoen 20162017

Boekje

 dus terugmatch op zaterdag 18-03 in jullie
boekje en kalendertje doorstrepen!!

De kalender van de jeugdcompetitie vind je
op blz. 6 (zie ook item ‘Jeugdploeg’ ) .Voor
de belanghebbenden, vul aan in je boekje.

Jeugdploeg

Website

Inde jeugdcompetitie waren er in de reeks
Afdeling 2A Cad-Jun voor fase 2 (= vanaf
januari) 2 ploegen bijgekomen. Dus kon
onze jeugdploeg nu 2 matchen meer
betwisten. Maar helaas, pindakaas, voor en
tijdens de eerste week hadden er 2 ploegen
alweer algemeen forfait gegeven, dus weer
maar 6 wedstrijden en zijn ze er 5 vrij. Het
toeval wil nu dat er slechts 2 matchen thuis
en 4 op verplaatsing moeten gespeeld
worden. Daarom zal er dringend nog een
regeling moeten getroffen worden om onze
jongens naar de betreffende locaties te
vergezellen.

Er zijn blijkbaar nog steeds leden die niet de
moeite nemen om eens een blikje op onze
website te werpen. Anderen weten dan niet
(meer) hoe ze moeten inloggen in de
‘gebruikersmenu’ om de verslagen te lezen.
 klik op ‘wachtwoord vergeten’ of
‘gebruikersnaam vergeten’ of stuur een
mailtje
naar
onze
webmaster:
webmaster@ttcsmash.be of dankokaz@gmail.com

Bron: TTLK Tijdschrift 501 september 2016

www.ttcsmash.be

Overlijden
Marc Ralki werd begin vorig jaar
getroffen door een spierziekte en heeft in
december de strijd verloren.
Vele
clubleden
missen
hem
als
trainingspartner en kameraad en zijn hem
een laatste groet gaan brengen.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.

De kalender vind je op pagina 6 en ook
op de vttl-site via deze link kalender
jeugd fase 2
(of via onze site TTCSmash.be -> VTTL)
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In de lappenmand

Er wordt er weer een jarig

Willy Baert zit voor enkele weken aan zijn
zetel /rolstoel gekluisterd wegens een
enkelbreuk.
(Zijn ‘eerste’ bekommernis was dat hij er bij
de eerstvolgende thuismatchen niet bij kan
zijn om hoofdscheidsrechter te spelen en de
jeugd in actie te zien.)
Op onze eetdag was hij wel aanwezig met
een deel van zijn familie.

Andy K
Bo R
Natanaël
Sven V
Wouter G
Patrik L

21/02
05/03
11/03
21/03
03/04
17/04

Stefaan H
Patrick D
Patrick C
Wout R
Patrick E
Paul L

hip hip HOERA

Robin Lucas heeft nog een erg lange
revalidatieperiode voor de boeg. Maar hij
blijft niet bij de pakken zitten en is al eens
komen supporteren bij een thuismatch en
gaf ook present op onze eetdag. Ook heeft
hij veel steun aan zijn vriendin (die
weliswaar helaas voor een concurrerende
club speelt).

28/02
06/03
15/03
26/03
14/04
25/04

!

hik

Nog een verslagje uit de oude doos
Onze geweldige start van de competitie is ook
Het Belang van Limburg niet ontgaan.
Zie het lovend artikel in de krant van woensdag
20 oktober 1999.

Vanwege de clubleden wensen we hen
allebei goede moed en een volledig herstel.

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

Tafeltennistafelnetjes
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.

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be

Wie interesse heeft voor een van deze oude
netjes, laat maar iets weten aan onze
materiaalmeester Steven Gong (of Ludo).
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Jeugdcompetitie vanaf januari 2017

Afdeling 2A Cad-Jun fase 2 - Prov. Limburg - Jeugd
Wedstrijd

Dag

Datum

Uur

Thuis

Bezoekers

spelers

PL/KJ12/281 Za 14-1-2017 14:00 Leopoldsburg A - Heusden A
PL/KJ13/285

-

-

-

Heusden A

- Heusden A

PL/KJ15/285

- Vrij

-

-

-

Heusden A

PL/KJ16/286 Za 18-2-2017 14:00 Molenbeersel A - Heusden A
PL/KJ17/284

-

-

-

0/0

- Vrij

PL/KJ14/284 Za 28-1-2017 15:00 Peer B

Heusden A

Score

Ebbe - Victor - Wout

1/9
-

Natanaël - Wout - Ebbe

- Vrij

0/0
-

PL/KJ18/285 Za 11-3-2017 14:00 Lipalet A

- Heusden A

Wout - Natanaël - Ebbe

0/0

PL/KJ19/286 Za 18-3-2017 15:00 Heusden A

- Bree A

Stefan - Wout - Victor

0/0

PL/KJ20/284 Za 25-3-2017 15:00 Peer A

- Heusden A

Ebbe - Wout - Natanaël

0/0

PL/KJ21/285

- Heusden A

0/0

- Voorshoven A Victor - Ebbe - Stefan

0/0

-

-

-

Voorshoven B

PL/KJ22/284 Za 15-4-2017 15:00 Heusden A

Voor degene die het interesseert:
Zondag 19 februari 2017 : Jeugdtornooi in Herckenrode.
Zondag 05 maart 2017 : C-tornooi TTC Dilsen
Inschrijven via onze secretaris Jimmy

Evenementen in het verschiet
Zaterdag 22 april 2017 : CLUBKAMPIOENSCHAP
Zaterdag 06 mei 2017 : CLUBFEEST
Dinsdag 06 juni 2017 : KIENEN

Wistjedat
-

De trip naar Molenbeersel een klein uurtje rijden kost voor nog geen 50 km? Te wijten
aan de vele dorpskernen waar je doorheen moet tegen 50km/u.
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