TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

Mei 2017

Beste leden,

Competitie
Week 16

Het seizoen is alweer voorbij, dat gaat toch
rap zulle. Alhoewel, je kunt nog komen
trainen, eventueel nieuw materiaal uittesten
tegen volgend seizoen ofzo, tot eind juni op
donderdagen (en voorlopig ook maandagen)
van 18u30 tot 21u00.

Bilzen A - Heusden A : 13 - 3
Aangezien Jimmy, Wouter en Paul de Bploeg op vrijdag hadden versterkt voor het
degradatieduel tegen Stokrooie, vertrok de
A-ploeg met 3 man (Sven, Jos en Ben)
richting Bilzen. De A-ploeg van Bilzen had
een sterker Heusden verwacht en trad aan
met B4-C0-C2-C2. In de eerste ronde moest
Jos
nog
wat
wennen
aan
de
omstandigheden en verloor kansloos van de
C0. Ben deed wel wat er van hem verwacht
werd en zorgde alvast voor de eerredder. In
de tweede ronde mocht Sven aan de bak
tegen de B4. Zijn lange noppen lagen Sven
duidelijk niet wat resulteerde in een 3-0
verliesmatch. Ben had 5 sets en de nodige
portie geluk nodig om Anneleen te verslaan.
In ronde 3 was het aan Jos om te bewijzen
dat hij nog niet versleten was en mocht hij
als D4 tegen de B4 gaan kampen. Anneleen
die al bejaardenbezorgster werkt, werd al
gevraagd om stand-by te staan indien Jos
zijn fysiek het zou begeven. Ben beloofde
Jos een pintje per gewonnen set. Jos
probeerde op zijn beurt om Patrick(B4) ook
met bier om te kopen. Dit had echter geen
succes aangezien onze Nederlandse
tegenstander geen bier dronk(vermoedelijk
omdat hij met Heineken pisbier was
opgegroeid). Tegen ieders verwachting in
ging het Jos met zijn korte noppen goed af
tegen de lange noppen van zijn
tegenstander. Na enkele aanvallen waarbij
Jos met zijn forehand de scherpste ballen
speelde, haalde hij de eerste set binnen met
11-8. In set 2 was Jos duidelijk wat
aangeslagen van zijn eigen hoog niveau in
set 1 en verloor hij kansloos. In set 3 vond

De winnaar van het clubkampioenschap is
bekend, het gezellige clubfeest is voorbij
met de nodige vieringen van onze best
presterende leden en al de aanwezigen op
de algemene ledenvergadering waren niet
malcontent over het reilen en zeilen van
onze club. Je vindt het allemaal verderop.
Ook wie graag nog eens het wedervaren
voor, tijdens en na de matchen van de
verschillende ploegen wil lezen komt hier
weer aan zijn trekken, hoewel het tijdens de
laatste weken maar povertjes gesteld was
met de verslagjes.
Dat er in onze club nog iets anders gedaan
wordt als "pingpongen" bewezen Jimmy en
Annelies.

Tornooi
Onze jeugdspeler Stefan Steegmans heeft
zaterdag 19 februari 2017 zijn eerste tornooi
(tornooi Menno Bollen in Herckenrode)
gespeeld.
In de eerste poule won hij 2 van de 4
matchen (2 NG's gewonnen, 1 NG en 1 E4
verloren) en eindigde 3de van de 5.
In de poules der derdes won hij 1 NG en
verloor 1NG en eindigde derde.
Eindplaats was 9de van de 14.
Al met al niet slecht voor een eerste keer.
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Jos zijn goede draai terug en haalde hij nog
een paar keer genadeloos uit en finaal ook
deze set naar zich toe te trekken. In set 4 en
5 bleef de B4 echter foutloos en ging Jos al
strijdend ten onder. De verloor vijfsetter
leverde Jos 2 gewonnen pintjes en een goed
gevoel voor het vervolg van de avond op.
Sven was in zijn 2e en 3e wedstijd nog op
zoek naar zijn niveau en ging tweemaal
kansloos met 3-0 ten onder. Jos deed in zijn
derde wedstrijd ook zijn uiterste best maar
kon ondanks 2 spannende sets geen
aanspraak maken om de winst. Ben speelde
zijn derde wedstrijd sterk en bezorgde
Heusden het derde punt van de avond.
Hierna kon hij vaststellen dat Jos bij een 2-0
achterstand de derde set naar zich toe trok.
Met zijn gekap en geblok met de noppen
maakte hij Anneleen (C2) het duidelijk
moeilijk. In de 4e set was de spanning te
snijden en Jos haalde hem met 11-9 binnen.
Was hier de verassing van de avond in de
maak. Ook in set 5 hield Jos vast aan zijn
hoog niveau en mocht hij draaien met een
voorsprong van 5-2. Jammer genoeg kon
Jos de kalmte niet bewaren. Bij 8-8 mist hij
een smash op een haar. Anneleen kwam
met de schrik vrij en wist de 5e set met 11-8
te winnen. In zijn laatste wedstijd was het vet
van de soep bij Ben wat zorgde voor een 3-1
verlies. Sven had gelukkig zijn beste niveau
opgespaard voor zijn laatste wedstrijd tegen
C2 Kamiel. De eerste 2 sets was Sven
duidelijk de betere. In set 3 zag Kamiel
sterretjes en stormde Sven naar een 10-0
voorsprong. Kamiel wist de eer nog te reden
waarna Sven de 3e set met 11-1 afsloot en
het 4e punt voor Heusden om het bord
zetten. Er werd nog een pintje gedronken op
het aanvaardbare eindresultaat waarna Ben
zijn gelegenheidsteamgenoten veilig thuis
bracht.
Ben

waren. Dan eens op het wedstrijdblad
gekeken en we zagen al vlug dat we ons
beste beentje moesten boven halen (2x
Poels C6 en D0, Christiaans D0 en oude
rakker Vandevoorde C2). Met deze laatste
hadden we nog een eitje te pellen, want die
had vorig seizoen onze ploeg ingepakt met
zijn vies paletje.
De wedstrijd begon goed met een
overwinning voor Patrick en Marc. Dan
Steven en Andy de arena in, waar beide het
onderspit moesten delven. Tot overmaat van
ramp zat de match er voor Andy al op.
Overgeven en lopende ogen dwongen hem
om zijn vrouw te bellen en hem te komen
afhalen.
Ondanks
onze
numerieke
mindering
stonden we half weg 4-4 en op het einde 88. Steven kon één wedstrijd winnen tegen
oude rakker Vandevoorde, Marc moest het
doen met 3 overwinningen en Patrick was
de koning met 4 op 4.
Al bij al waren we tevreden met dit gelijk
spel, zeker daar Andy was uitgevallen en we
met drie moesten rooien.
Marc
Juniors Molenbeersel A - Heusden A: 1-9
Ebbe, Wout en Natanaël moesten naar het
verre Molenbeersel. Omdat de ouders niet
konden, werd Ludo bereid gevonden om hen
te vergezellen. De rit duurde zo'n 50 minuten
en verliep heel vlot zodat we reeds om
13u20 ter plaatse waren. Namen opgegeven
en effe inspelen tot de thuisploeg ook kwam
opdagen. Drie jongere gastjes die ook nog
niet zo lang bezig waren. Om 13u50 werd
iedereen bereid gevonden om maar te
beginnen. Wout en Natanaël wonnen hun
eerste match gemakkelijk met slechts enkele
verliespuntjes. Ebbe begon zijn eerste
wedstrijd sterk 11-9, 12-10 maar kende
blijkbaar in de derde set een kleine inzinking
11-2. Zijn andere matchen won hij wel in 3
sets. Wout begon zijn tweede wedstrijd niet
met de nodige ernst en keek alras tegen een
11-13 verliesset aan. Het lachen was hij
even verleerd en met de nodige inzet wist hij
de volgende sets toch binnen te halen. Wout
moest alleen in zijn laatste match alles uit de

Centrum C - Heusden C : 8 - 8
Onze C-ploeg in puntennood, trok met en
versterkte ploeg richting Hasselt. Effen Andy
uithalen en goed op tijd kwamen we aan in
het lokaal van Centrum, waar Steven en
Patrick D zich al stevig aan het inspelen
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kast halen om een 5-setter tot een goed
einde te brengen. Mama en oma van zijn
tegenstander Yorben waren volle bak aan
het supporteren toen ze (klein)zoonlief zo
goed zagen presteren. "Das begot de eerste
keer dat we hem zo zien bezig zijn." En
teleurgesteld maar toch sportief waren ze
allemaal.
Op de terugweg wist de gps opeens een
kortere weg en op goed geluk dan maar
gevolgd: smalle landweggetjes tussen
velden en weiden, dwars door kleine
gehuchtjes en dorpjes tot we eindelijk op
een bekende weg richting Meeuwen en
Helchteren uitkwamen. Zo vroeg als we
vertrokken waren, zo vroeg waren we dan
ook weer thuis. Alles samen slechts
anderhalf uur gespeeld, maar dan wel bijna
2 uur onderweg geweest.
Ludo

Clubkampioenschap

De vier eerste van elke poule ging door naar
de tweede ronde en nu met rechtstreeks
uitschakeling. Ook de overige spelers
mochten nog een wedstrijd spelen, waar de
5des, de 6des en de 7des telkens tegen
elkaar uit kwamen.
In de tweede ronde stonden volgende
spelers tegenover elkaar: Jimmy-Rudi, MarcSteven W, Arno-Johan en Davy-Wouter. Het
werden vlotte overwinningen voor Jimmy,
Johan en Wouter, enkel Marc moest alles uit
de kast halen om Steven W in 5-sets te
bedwingen.
Dan de halve finale aanvatten met Wouter
tegen Marc en Jimmy tegen Johan. Marc
ging roemloos ten onder, denk dat zijn
bobijn af was en Johan deed zijn uiterste
best, maar moest toch met 3-1 het onderspit
delven.
In de finale met Jimmy tegen Wouter, ging
het eerst nog gelijk op en stond het halfweg
1-1 in de sets, maar toen draaide Jimmy de
gas volledig open en de eindstand werd dan
ook 3-1.
Proficiat Jimmy die voor de
tweede keer in zijn sportieve
loopbaan
het
hoogste
schavotje mocht betreden.
De
prijzen
worden
uitgedeeld op ons clubfeest
dat dit jaar zal doorgaan in
Ubbersel op zaterdag 06
mei 2017.

22/04/2017

Voor het eerst bij mijn weten werd het
clubkampioenschap niet gespeeld op
paaszaterdag, maar een week later. De
tafeltennisbond had geslist dat er op
paaszaterdag nog een interclubwedstrijd
moest gespeeld worden. Spijtig, want dit jaar
waren er dan ook geen paaseieren.
Ook het aantal inschrijvingen viel dit jaar wat
tegen en we moesten het dan maar doen
met 14 dappere strijders. Er werd geen
aparte jeugdreeks gemaakt, zodat we het
kampioenschap konden starten met twee
poules van 7 spelers.
Aan supporters was er dit jaar geen gebrek
en volgende personen kwamen onze
gladiatoren aan moedigen: de families
Pluymers, Bogaerts en Geladé, onze
clubleden Willy, Patrick E, Paul, Patrick D,
moeder en zus Bo Rutten en ons trouw duo
Jos en Mia.
Er werd gespeeld met een speciale vorm
van voorgift. D.w.z. als bijvoorbeeld een C2
speelt tegen een E0, dan moet er gestart
worden met -4 tegen 0 en moet de hoogst
geklasseerde een tandje bijsteken om toch
als eerste elf punten te halen.
Toen de eerste ronde er op zat, had
iedereen al zes wedstrijden gespeeld en
voor sommige begon dit al zwaar te wegen.

Een speciale vermelding gaat naar Patrick E
die ons alweer van de nodige drank voorzag
tijdens het clubkampioenschap.
Verslaggever Marc Goris
Na een lekkere maaltijd in de cafetaria en
een traktatie van onze kersverse kampioen,
trokken we rond middernacht moe en
voldaan huiswaarts.
Bedankt aan iedereen die zich had
ingeschreven voor dit tornooitje, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugde.
Verslaggever Marc Goris

3

op dreef. Eric kon zijn antitop niet echt
inzetten en moest telkens weer andere
dingen verzinnen. 9-11, 11-8, 11-5 en Eric
was al een beetje minder op zijn qui-vive,
maar dat brak hem zuur op. Steven begon
zich dan pas goed te roeren en won set 4
met 7-11. Uitsluitsel moest er dus komen in
set 5 die bleef duren want het ging gewoon
gelijk op en eindigde tenslotte met winst
voor Eric op 23-21. Steven was toen pas
echt opgepept en wist zijn laatste match
tegen Jan zowaar te winnen na alweer een
heroïsche strijd in 5 sets: 11-6, 8-11, 11-8, 611 en 6-11. De vreugde en voldoening stond
de rest van de avond op zijn gezicht te
stralen.
Björn voelde zich blijkbaar wat erg
geïntimideerd door de hogere klassementen.
Hij wist toch geregeld wat mooie punten te
maken maar tegen de ervaren rotten van
Alken moest hij echter 4x de duimen leggen
in 3 sets.
Tegen de antitop van Eric wist Arno zich
geen raad maar in zijn 2de match kon hij
Jan de eerste set met 9-11 verrassend
afsnoepen. Duidelijk geschrokken herpakte
deze zich en won overtuigend zijn 3 overige
sets. Benny was ook geen partij voor Arno,
maar in zijn laatste match tegen Stefan had
onze jongeling eindelijk al zijn moed en
temperament en lef bijeengezocht. 5
spannende sets waarbij in de kantine
iedereen aan het kijken was en de lovende
commentaren niet uit de lucht waren. Arno
haalde werkelijk alles uit de kast wat hij
gedurende
de
trainingen
had
opgestoken: duwen wanneer het moest,
links-rechts, en geweldige topspins die
merendeels punten opleverden. De eerste
en tweede set nipt verloren met 11-9 maar
set 3 en 4 wel gewonnen met 9-11 en toen
was blijkbaar het bobijntje bijna af : 11-5.
Algemeen waarderend applaus in de
kantine! Eindstand 15-1.
Al met al toch een geweldige avond met
sympathieke kerels. Zelfs "opperhoofd"
Martin van den Bergh was aanwezig als
toeschouwer en zag voor Arno een mooie
toekomst. Björn had bij het douchen nog de
pech dat er enkel heet water uit de sproeier
kwam en hij dus maar niet afgekoeld raakte.

Eindronde
De competitie 2016 - 2017 zit erop.
Proficiat aan onze kersverse jeugdploeg die
2de eindigde in hun reeks. In de eindronde
kwamen de eerste twee van elke reeks
tegen elkaar uit voor de beker. Hun eerste
match tegen Bree A werd redelijk vlot
gewonnen, maar in de finale was de
tegenstander iets te sterk.
Spijtig genoeg zakt de C-ploeg volgend
seizoen naar 4de prov.
Positief: een prachtige derde plaats voor de
D-ploeg die nu beloond werd met de
eindronde op 06 mei 2017 en dit tegen Bree
D. Deze ploeg gaf enkele dagen voor de
match forfait zodat we de uitslag van de
andere halve finale tussen Alken B en Leo D
moesten afwachten om onze tegenstander
in de finale te kennen. Dit werd dus Alken B
en de wedstrijd zou doorgaan in Alken op
vrijdag 12 mei. Inzet: 3de stijger naar 3e prov.
Verslag van de finale eindronde derdes
van 4de provinciale.
Door onbeschikbaarheid van onze hogere
klassementen (E0, E2) trokken Ludo E4,
Steven E4, Björn E6 en Arno E6 naar Alken
om een poging te wagen als beste derde te
kunnen stijgen naar derde Prov.
Onze hoop kreeg al een ferme knauw toen
we onze tegenstanders van Alken B leerden
kennen. Stas Eric D4, Wathion Jan D6,
Deferm Stefan D6 en Robeyns Benny E0.
Maar algauw bleek dat die Cristalzuipers het
niet op een presenteerblaadje zouden
krijgen. Ludo deed in zijn eerste match
Stefan al gauw klamme handjes krijgen
tijdens de eerste set 12-10, daarna 14-12
maar in de derde set lukte niet veel meer 115. Zijn 2de match tegen Benny werd een
5sets thriller: 11-5, 10-12,11-6, 9-11, 11-5.
Derde match tegen Jan begon veelbelovend
met 9-11, maar dan tweemaal 11-6 en de
4de set bracht een sprankeltje hoop maar
eindigde teleurstellend op 12-10. Tegen Eric
kon Ludo enkel in de derde set weerwerk
bieden en met 12-10 toch nog een
compliment losweken.
Steven begon aarzelend met 2x verlies in 3
sets, maar na de pauze kwam hij pas goed
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Klassementen

Clubfeest

Ook dit seizoen kunnen we weer enkele
uitschieters noteren. Proficiat aan de stijgers
en voor de dalers: laat de moed niet zakken
en pak volgend seizoen je klassement maar
terug.

Met slechts een 30-tal inschrijvingen werd
gevreesd voor een feestje in mineur, maar
dankzij het mooie weer en goed gezelschap
werd het toch zeer gezellig.
Dit jaar werd gekozen voor een degustatiebarbecue. Kleinere porties vlees en vis
zodat er meer kon geproefd worden en het
groenten buffet was ook iets luxueuzer dan
anders.
Even na vijven kwamen de eerste duiven
binnengevallen. Ene van Zonhoven zelfs
met de fiets! Enkele party tafels werden
buiten gesleurd zodat we in het warme
zonnetje konden genieten van de superlekkere cava en de (hete) hapjes van Ivo.
De barbecue chef kreeg het af en toe wat te
warm en vroeg geregeld om een frisdrankje.
Zijn bakkunst werd door iedereen ten
zeerste geapprecieerd en de drank vloeide
rijkelijk (zeker de witte wijn).
Dit jaar, na de heerlijke
ijscrème -waarvan sommige
maar niet genoeg kregengeen spelletjes of quiz, maar
een tombola met een twist.
Iedereen kon een extra
tombolabiljet verdienen indien hij of zij een
‘act de presence’ deed op de dansvloer.
Ludo beet de spits af met een “Engelse”
parodie op het gedichtje van “Jantje en de
pruimenboom”. Steven Gong en
vrouw Anita verrasten ons met
enkele
stijldansen
en
de
deelnemers aan de stoelendans
versierden ook een of meerdere
lotjes. Al wie even de handen uit
de mouwen stak om te helpen achter de bar
of met afruimen enzo, werd eveneens
bedacht met een extra winstkansje.
Enkele meer of minder onschuldige handen
trokken de lotjes en sommigen hadden het
geluk meer dan eens in de prijzen te vallen.
De hoofdprijs, een klok met ons logo van
TTC
Smash
en
een
batterijenoplader
met
zonnepaneeltje, was voor
Mieke, de halve trouwboek
van
onze
ex-voorzitter
Kaziu.

LK016-Heusden Heren
BAERT WILLY
BALETTE ANNELIES
BELLINKX LUDO
BEYLEMANS RUBEN
BOGAERTS JIMMY
CAUBERGS KRIS
CELIS PATRICK
CEUSTERMANS IVO
CLERCKX SENNE
DANKO KAZIMIERZ
DERUYCK PATRICK
ELSEN PATRICK
GELADÉ WOUTER
GONG STEVEN
GORIS MARC
GORIS RUDI
HENRIX STEFAAN
HUVENEERS BJÖRN
JURSCH NATANAËL
KENIS ANDY
LAENEN MARCO
LAENEN PATRIK
LEMMENS PAUL
LOOS EBBE
LUCAS ROBIN
MANFREDI DARIO
NEWMAN JOZEF
OZER SELAHATTIN
PLUYMERS FREDERIK
POELMANS SETH
QUINTENS TEUN
REYNDERS WOUT
ROOSEN DAVY
RUTTEN BO
SMEULDERS TIM
STEEGMANS IVAN
STEEGMANS STEFAN
STEEGMANS VICTOR
SWITTEN BEN
VAN EETVELDE ARNO
VANARDENNEN SVEN
VANDERHOYDONCK JOHAN
WELLENS STEVEN
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De aanwezige peuters Pluymers en Geladé
waren ondertussen al naar huis vertrokken.
Ster van de avond Lily Bogaerts kon het
feestgeroezemoes best pruimen, want ze
heeft niet echt haar keeltje opengezet.
Even na middernacht was het opruimen
redelijk vlug gedaan en konden de kippen
van Paul rekenen op een feestmaaltijdje.
Nog ne dikke dankuwel aan alle helpers
voor, tijdens en na.

we dan weer rekenen op en 6-tal helpers om
wat extra in de kas te krijgen?

Proficiat
Dat er in onze club ook nog iets anders
gedaan wordt als "pingpongen" bewezen
Jimmy en Annelies :

Algemene ledenvergadering
Met 15 aanwezigen waren we, waaronder
de 6 bestuursleden. Bewijst dit nu dat we zo
goed bezig zijn dat drie vierde van ons
ledenaantal niets te klagen of op te merken
had? Fijn voor onze bestuursleden!
Er waren wel enige opmerkingen over de
trainingsmodaliteiten. Onze trainer kwam de
laatste tijd wel onregelmatig opdagen, maar
dat was omwille van zijn werk.
Het bestuur werd ontbonden en daar alleen
de oud-bestuursleden kandidaat waren werd
het nieuwe bestuur evenals de voorzitter
opnieuw in functie gesteld.

Een prachtige zondag overtreft al onze
dromen want vannacht (26/02/2017) om
4u52 is Lily op de wereld gekomen.

Vragen over het nieuwe seizoen gingen
vooral over de nieuwe trainingsuren en
hoeveel ploegen er gaan komen. Omdat nog
niet alle inschrijvingen binnen waren, kon dit
laatste nog niet met zekerheid bepaald
worden. De nieuwe trainingsuren zullen als
volgt zijn:
- Maandag van 19:00u tot 21:00u voor
iedereen.
- Donderdag van 18:30u tot 21:00u voor
iedereen. Met dien verstande dat tijdens
een geleide training de jeugd(igen) tot
19:30u worden begeleid en de anderen
van 19:30u tot 21:00u (waarbij de jeugd
eventueel ook kan blijven). Dit wordt nog
op punt gesteld zodra het nieuwe
seizoen aanvangt

Na 9 maanden moederswarmte ligt ze nu
met haar 2,710 kg en haar 47 cm in haar
vaders armen.
Wil je onze wolk van een dochter zien?
Bel dan papa eerst even, anders slaapt ze
mss...
Groetjes vd trotse ouders

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

Annelies
Kris
Frederik
Senne

Het nieuwe seizoen start op maandag 14
augustus 2017 met een vrije training vanaf
19u00.

Kienavond

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

Ben
Willy
Johan

11/05
28/06
12/07

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be

Deze was eerst voorzien op 6 juni maar
werd uitgesteld tot 11 juli. Hopelijk kunnen
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