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Beste leden,
Jullie hebben natuurlijk al dadelijk dat
geboortekaartje hierlangs gezien en je zult
nog aankondigingen voor evenementen in
2018 ontdekken als je de rest leest in dit
nieuwe Smashke.
De laatste matchen van de heenronde zijn
gestreden. De A- en E-ploeg doen het tot
nu toe zeer goed, in tegenstelling tot de
andere, die haast troosteloos in de onderste
regionen van hun reeks bengelen. De
trainingen op maandag en donderdag gaan
niettemin nog onverminderd door, behalve
tijdens de feestdagen natuurlijk.
Bij deze vanwege de redactie en het bestuur
wensen we alle leden en hun familie een
fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar
in goede gezondheid en weinig zorgen.
Verder kom je nog enkele van de weinige
verslagjes tegen die door de spelers werden
ingestuurd, wanneer ze na hun wedstrijd
nog niet te moe waren of na een nederlaag
alles reeds waren vergeten. Iedereen leest
graag eens hoe de anderen het ervan af
hebben gebracht en gedeelde vreugde is
dubbele vreugde, gedeelde smart is halve
smart.

Competitie
Onze interclubleider zal zijn best doen om
alle spelers zoveel mogelijk aan bod te laten
komen. Maar dan moeten dezen ook zoveel
mogelijk op voorhand laten weten welke
weken zij niet beschikbaar zullen zijn.
De speelkalender op de VTTL-site (link)

Week 1
Heusden C – Aarschot B : 0-16

Nieuw leven in de brouwerij

Selahattin(E2), Steven G(E2), Ludo(E4) 
Jan(C4), Valeer(C6), Rudy(D2), Nancy(D2)
Mede door de vele afzeggingen moesten de
meeste spelers een reeksje opschuiven en
ploeg C kon proberen om met 3 man uit de
normale D-ploeg de klus te klaren.

Onze mannen van de A-ploeg blijven maar
scoren. En niet alleen tijdens hun
wedstrijden, want na Wouter en Jimmy is nu
ook Ben papa geworden van een flinke
dochter.
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Zoals de uitslag doet vermoeden waren wij
niet echt partij voor dit sterke team uit deze
reeks in 3de prov.
Selahattin deed na 5 maanden afwezigheid
wel zijn best, maar door de gemiste
trainingen liet zijn vaardigheid hem wat in de
steek.
Ludo en Steven G konden alleen in hun
laatste match enig fatsoenlijk weerwerk
bieden met respectievelijk een vijfsetter en
een viersetter.
Ludo

de wedstrijd tegen Jochen(E4) kon Natanaël
bijna niets doen. Hij verloor rap de eerste
twee sets met 1-11 en 2-11, maar daarna bij
de derde set verloor hij nipt met 11-13, dat
was een groot verschil ! Dario kon een
wedstrijd tegen Eline (E6) winnen en verloor
nipt tegen Gunther(E0), dus heel goed
gespeeld! Steven deed wat hij moest doen
in de moeilijk situatie, hij kon 3 wedstrijden
winnen en verloor 1-3 tegen Gert(D6).
Eindstand is 4-12 dus, een beetje pijnlijk.
Hopelijk dat wij volgende week een volledige
D-ploeg hebben en kunnen winnen.
Steven G
Week 04

Week 02
Lanaken B - Heusden B : 4 - 12
Goed op tijd arriveerden wij in het lokaal van
Lanaken, waar onze tegenstanders ons al
stonden op te wachten. Hun ploeg was wat
verzwakt, want C4 Leo Deweerdt werd
doorgeschoven naar de A-ploeg en C4
Mattie Heusschen zat op de supportersbank
met een liesbreuk. Onze tegenstrever
bestond uit C6-C6-D0-D2 en wij met C6-C6C6 en reserve Tim D6. Al vlug stonden we 010 voor en we wisten niet goed wat ons
overkwam. Dan moesten Patrick D en Marc
terug de arena in en ze kregen beide op hun
donder. Van de laatste vier wedstrijden kon
Patrick vlot winnen, Andy redde het in de
belle met 17-19 en Marc en Tim verloren.
Eindstand 4-12 en daar waren we zeer
tevreden mee. Man van de match was toch
Tim die C6-C6-D0 op zijn kaart kon
bijschrijven.
Marc
Week 03

Alken B - Heusden C : 12 - 4
Toen Steven en Rudi in de kleedkamer van
Alken binnenkwamen was Ivo al daar, maar
hij vertelde dat hij zijn GSM verloor. Ivo was
aan het twijfelen of hij de GSM moest gaan
zoeken omdat de wedstrijd in korte tijd zou
beginnen. Een speler van Alken heeft hem
aangemoedigd om toch die te gaan zoeken.
Vlakbij het beginnen van de wedstrijd kwam
Ivo met goed nieuws terug, hij heeft de GSM
teruggevonden. Hoewel Alken de laatste van
de reek was hadden ze toch 4 D6 tegen
Heusden. Rudi was de held van de avond,
hij heeft 3 match gewonnen. Selahattin heeft
ook heel goed gespeeld, hij heeft Johny met
3:0 verslagen, en nipt verloren met 5 sets
tegen Tom. Steven en Ivo hebben ook goed
gespeeld, vaak met 5, 4 sets verlies, maar
de “raar” spelers zijn iets te moeilijk voor
hen.
Steven G

Heusden D - Westel C : 4 - 12

Aarschot E - Heusden D : 14 - 2

Door een groot aantal afwezigen moest
onze D-Ploeg met veel jeugdspelers tegen
Westel C aantreden. Een half uur voor de
wedstrijd was Maarten nog niet aanwezig,
en niemand kende zijn GSM nummer, dat
was even grote stress ! Steven belde eerst
naar Robin Lucas om zijn telefoonnummer te
vragen, en 18 minuten voor de wedstrijd
kwam Maarten binnen, gelukkig ! Maarten
en Natanaël hadden al op voorhand weinig
kans tegen een ploeg met D6, E0, E4 en E6,
maar toch hebben ze beiden heel goed
gespeeld en veel bijgeleerd. In het begin van

We kwamen goed op tijd aan om nog goed
te kunnen opwarmen, vol overtuiging van
een goed toernooi. Maar de moed zonk ons
al enigszins in de schoenen toen de
klassementen van onze tegenstanders
bekend kwamen. Met een E4 en drie E6-en
stonden we tegenover een E4, twee E2's en
een D6. Maar we namen het op tegen deze
tegenstanders en we merkten reeds snel op
dat we met verdedigende spelers te maken
hadden. Door een teveel aan fouten
moesten wij de ene na de andere set
afgeven aan onze tegenstanders. Maar door
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rustig te blijven konden Senne en Natanaël
nog 2 punten binnenhalen om zo de eer nog
te redden. Met een eindresultaat van 14-2
keerden we naar huis, toch enigszins
teleurgesteld omdat we ons volle potentieel
niet hadden kunnen tonen.
Arno

derde laatste in hun reeks. Ludo, Arno,
Natanaël en Ebbe zouden dat varkentje wel
gaan wassen. Bij het vertrek aan de sporthal
was het al stilletjes beginnen regenen,
eerder gemiezer, dus tegen dat we in As
aankwamen, hadden we water genoeg.
Onze tegenstanders waren Jeffrey(E6), twee
jonge knaapjes (NG) en Ivo (NG), een
bruggepensioneerde die net een jaartje bij
de club was. Arno en Ludo haspelden hun
wedstrijden af zonder al te veel moeite.
Natanaël liet zich bijna in de luren leggen
door Jeffrey, die maar bleef backhand
duwen, maar kon in de 5de set toch genoeg
kalmte bewaren om deze zenuwpees in te
maken. Ebbe had ook totaal geen moeite
met de jonge Daan maar had het zeer lastig
tegen de overige drie. Tegen Jeffrey had hij
geen verhaal en tegen kleine Giel moest hij
pas na 5 sets en een netballetje de duimen
leggen. Tegen Ivo kwam Ebbe al gauw 2
sets op achterstand, maar na enkele
bemoedigende woorden van Arno wist hij
het tij te keren en de drie laatste sets, niet
zonder slag of stoot, binnen te rijven.
Eindstand 2-14. Hoewel, dit stond zo niet op
het scoreblad. Een van de 2 jongetjes had
bij de laatste match van Arno de score
verwisseld en de hoofdscheidsrechter tikte
dit natuurlijk zo in, met als eindresultaat 313. Ludo deed dus zijn taak als kapitein niet
naar behoren, daar hij dit niet had
opgemerkt. Arno zelf gelukkig wel en even
later was dit dan ook rechtgezet. Wij
tevreden en voldaan huiswaarts, waar we
reeds even na 22u00 aankwamen. Ah ja, ik
moest ook nog van Ivo de groeten doen aan
Andy. Zij zijn blijkbaar ex-collega's, die
vroeger tijdens de middagpauze dikwijls
pingpongden.
Ludo

Week 05 niemand tijd of goesting gehad??
Week 06
Herckenrode E - Heusden D : 12 - 4
Voor wij naar Herckenrode vertrokken,
wisten we al dat Herckenrode E een sterke
ploeg had, met D4, D6, E0, E2. Een van hun
spelers is de vriendin van Robin, Lien, een
D6 maar eigenlijk een echte D4. Na de
wedstrijden bewees ze duidelijk dat zij een
sterke speelster is, zij heeft 4 wedstrijden
gewonnen. Selahattin heeft heel goed
gespeeld, hij heeft twee wedstrijden
gewonnen, waarvan één met 3:0 tegen de
D4 Jordi Peeters! Ivo was blijkbaar goed
uitgerust van zijn vakantie, want hij won ook
een wedstijd met 3:0, en de wedstijd tegen
Lien was maar niptjes verloren. Na de
wedstrijd was het hem zelfs niet duidelijk of
het niveauverschil met Lien nu nog wel groot
was of niet. Steven deed ook zijn best, hij
won een wedstijd met 3:0, maar tegen de D4
Jordi Peeters en tegen Lien had hij weinig
kans. Dario speelde zeer goed, hoewel hij
niets kon winnen. In de wedstrijd tegen de
E2 Tuur stond hij 5:9 achter en voor het
setpunt stond hij ook 1:2 achter. Maar hij
bleef vechten, uiteindelijk won hij toch deze
set met 20-18! Beide spelers hebben boven
hun niveau gespeeld, dat was een zeer
mooie match. De eindstand is 4:12, maar wij
hebben een fijne avond gehad..
Steven G
As C - Heusden E : 2 - 14

Week 07

Na veel vijven en zessen kreeg onze
interclubleider deze week dan toch alle
ploegen ingevuld. Na weeral een paar late
afzeggingen werden reserves opgetrommeld
en met wat schuiven en wisselen kon elke
ploeg toch met 4 man vertrekken. Blijkbaar
heeft toch niet iedereen de richtlijnen in ons
clubboekje gelezen of begrepen..? De Eploeg moest zaterdagavond naar As, de

Heusden A - Paal A : 12 - 4
Na 2 verlieswedstrijden werd het tijd om
opnieuw proberen aan te knopen met een
winstmatch. Een vrije val dreigde echter in
de rangschikking. In eerste provinciale is het
beter om niet onderaan te staan bij Kerstmis.
Dan ben je meestal een vogel voor de kat.
Het werd de avond die we verwachtte met
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een blitsstart. Al snel stonden we onder de
pauze 6-2 voor. Deze voorsprong kwam
nooit in het gedrang. Het werd een zware
maar verdiende 12-4. Wouter en Jimmy
waren in hun nopjes met allebei een
perfecte score. Ben deed wat hij zo vaak
doet (minstens 3 matchen winnen ). Paul
probeerde zijn spelvreugde terug te vinden.
Hij kwam traag op gang, maar speelde
match na match beter en beter. We gaan de
oude Paul binnenkort weer mogen
bewonderen als hij zijn nieuwe palet
helemaal meester is. De kapitein is heel
tevreden over zijn inzet. Op avonden gelijk
vandaag ben ik fier om deel uit te maken
van de A-ploeg.
Uw trotse kapitein Jimmy

geschonken door onze sponsor Koersels
frituurke.
Marc
Week 08
Lipalet B - Heusden B : 11 - 5
Met een opnieuw gehavende B-ploeg
trokken we zaterdag richting Lipalet, net
zoals onze A- en C-ploeg. Mark, Andy,
Patrick D en Steven W moesten het
opnemen tegen een C2, C4 en 2 C6-ssen.
Zo slecht Mark zijn eerste match speelde
(geen enkele controle over geen enkele bal),
zo goed speelde hij de volgende 3, waarbij
zijn unieke topspin het verschil maakte! Als
hij nu eens wat minder foutenlast op zijn
rughand zou inbouwen,… ge zoudt wat zien!
Ook Andy en Patrick speelden zeker
verdienstelijk en wonnen ieder 1 C6. Maar zij
waren vorige week de matchwinnaars, ieder
op zijn beurt . Steven W won 4 matchen,
tenminste in het diepst van zijn gedachten.
In de echte wereld speelde hij toch een 5setter, en als hij zich kalm zou gehouden
hebben, had hij eigenlijk een match moeten
winnen. Hoe is het toch mogelijk!
Steven W

Heusden B - Stokrooie A : 7 - 9
Onze B-ploeg die onderaan in de algemene
rangschikking bengelt, was op zoek naar
enkele extra punten en zagen in Stokrooie
wel een prooi. Stokrooie kwam aandraven
met C4-C4-C6-D2 en het was deze laatste
die het best voor de dag kwam met 3
overwinningen. De andere spelers moesten
het met 2 winstmatchen stellen en jullie
hebben al begrepen dat de eindstand 7-9
werd. Bij Heusden waren het Andy en
Patrick D die het leeuwendeel van de
overwinningen voor hun rekening namen
met telkens 3 winstmatchen. Johan kon er 1
winnen en Marc had weer zo een dag van
net niet, dus 0 winstmatchen. Opvallend was
toch met welk gemak Andy beide C4 is zijn
zak stak. De twee volgende wedstrijden
verliepen moeilijker voor hem met telkens 5sets, eentje links en eentje rechts op zijn
uitslagenfiche. Patrick die uit een mindere
periode komt, stond er weer helemaal, met 1
verliesmatch tegen frietenbakker Dirk
Bijnens. Johan zal toch nog wat moeten
oefenen om C4 te worden en voor Marc ligt
de weg naar 3de provinciale volledig open.
Al bij al was het toch een plezante wedstrijd,
waar niemand 4 winstmatchen kon binnen
halen. Ook wil ik nog onze supporters
Patrick E & Sonja en Patrick Celis bedanken
voor hun aanmoedigingen. Na de wedstrijd
konden we ons te goed doen in het cafetaria
van de sporthal aan heerlijke broodjes,

Lommel B - Heusden D : 8 - 8
Toen we aankwamen hoorden we dat er
maar 3 tegenspelers waren. Dus met 0-4 op
de teller starten we de wedstrijd. De enige
E6 konden wij "gemakkelijk" kloppen. Dario
en Arno kweten zich behoorlijk van hun taak
door het de andere tegenstrevers moeilijk te
maken. Eén van de E0's had een vuile lap
die daardoor iedereen op stang joeg. Ludo
en Steven waren nipt met 5-setters verloren
van de tweede E0. De vloer van het lokaal
had weinig grip. Ook de tafels stonden dicht
bij elkaar. Door het te kleine lokaal werden
de matchen steeds stil gelegd door een
balletje van een andere wedstrijd. Al bij al
waren de omstandigheden niet ideaal. Door
de nipte verliezen van Ludo en Steven werd
de eindstand 8-8 want het achtste punt werd
gemaakt door Dario. OEF! De terugrit naar
Heusden verliep vlotjes omdat we dit verslag
in de auto schreven.
Dario en Arno
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Week 09

(4 C6). Ware het niet dat Patrick D in laatste
instantie zich afmeldde wegens problemen
op het werk (moeder van collega was
gestorven en hij moest langer blijven). Geen
probleem, onze interclubleider viste Arno op,
een speler uit de E-ploeg die deze week
toch vrij was. Sint-Truiden de tweede in de
algemene rangschikking, stond aan de start
met hun sterkte ploeg. Stefan C0, Nico C2,
Maarten C6 en de getransfereerde Rudi C4,
komen van Smash Dolfijn uit Vlaams
Brabant . Andy en Johan deden wat van hen
verwacht werd, winnen tegen de twee laagst
geklasseerde, Marc moest het stellen met
één winstmatch tegen Rudi, al was hij er bij
Nico zeer dicht bij, verlies in de belle met 1412. Arno toonde zich een waardige invaller,
maar moest toch toegeven dat het in 2de
provinciale allemaal wat sneller gaat. Enfin,
de eindstand werd 11-5 en het was vooral
Stefan Breyne die een geweldige indruk
achter liet. Stefan die trouwens het eerste
staat in de individuele rangschikking met
95,3% of 41 gewonnen wedstrijden of 43. Je
verslagschrijver van dienst,
Marc G

Heusden D - Stokrooie C : 6 - 10
Dit was een heel rare avond, Stokrooie C
kwam met een D6, E2, E4 en nog eenE4
naar ons, een niet heel sterke ploeg
eigenlijk. Maar Selahattin, Ivo en Steven
waren allemaal niet in vorm, ze hebben
allemaal maar één wedstrijd kunnen winnen.
De sterkste speler was Arno, hij heeft zelfs 3
wedstrijden gewonnen! dus eindstand 6-10,
een heel teleurstellend gevoel.
Steven G
Week 10
Heusden D - Leo E : 11 - 5
Dario en Arno zetten al direct de toon. Ze
wonnen elk in 3 sets van respectievelijk
vader Marc (E6) en dochter Kelly Tips (E4).
Ludo breide er al dadelijk een vervolg aan
tegen NG Fabrice (die pas vorig seizoen
terug was bij de club na 30 jaar). Ivo deed
de trein stokken, want de linkse Jens(E6)
Peeters (getraind en gecoacht door papa
Freddy(D6)) was een moeilijk geval. Dario
moest dan in 4 sets de duimen leggen voor
Kelly, maar Arno stoomde vrolijk door. Ludo
kreeg het op zijn heupen van Jens en raakte
de kluts kwijt en alsook de punten. Ivo wist
nog Fabrice en Marc te overmeesteren,
maar kon niet meer op tegen de struise
Kelly. Ook Ludo moest in 4 sets het hoofd
buigen voor deze pronte dame maar wist
toch papa Marc te verschalken in de 5de
set. Voor Dario en man van de match Arno
was de linkshandige Jens blijkbaar niet zo'n
probleem en ze wonnen hun laatste
wedstrijden met enige moeite in resp. 4 & 5
en 3 & 5 sets. Eindstand 11-5 : Ivo 2, Ludo
2, Dario 3 en Arno 4. De D-ploeg staat nu
nog wel voorlaatste met slechts 1 punt
achter Schulen en 2 achter Morata. Dus dat
zou toch moeten lukken om wat hogerop te
klimmen in de terugmatchen...?
Ludo

Aarschot C - Heusden D: 15-1
Na een rustig ritje kwamen Steven, Ebbe en
Ludo reeds om 19:40u aan. Steven was dan
nog zelfs even abuis gereden door zijn gps
te goed te volgen. Kwart na acht telefoontje
van Selahattin: “Ludo, ik ben hier aan de
kerk. Waar moet ik nu naar toe?" 5 minuten
uitleg gegeven 'rechts, links, links, terug aan
frituur rechts en dan poort rechts en verder
tot grote speelplaats. Eindelijk was hij er.
Stipt half negen. Gelukkig waren ze ginds
tolerant en konden we met vijf min vertraging
al starten. Steven gaf al direct het goede
voorbeeld door te winnen van Kobe(E4).
Selahattin kon na een goede eerste set de
linkse Nancy (D2) uiteindelijk toch niet aan.
(tja, geen opwarming gehad hé). Ebbe en
Ludo verloren kansloos van Tom(D2) en
Jan(D2). Verder wist Steven zich geen raad
met het rare spel van Nancy en tegen Jan
en Tom kon hij in enkele sets wat weerwerk
bieden. Selahattin werd door de slim
spelende Kobe in de luren gelegd en kon
nog enkel van Tom 1 setje afsnoepen. Ebbe
wist Nancy in de 3de set nog aan het

Week 11
St Truiden A - Heusden B: 11-5
Het is alweer de laatste wedstrijd van de
heenronde en we zouden deze trip naar
Sint-Truiden doen met onze klassieke ploeg
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wankelen te brengen(12-10) en legde Kobe
in de 1ste set nog het vuur aan de schenen
met (11-9). Ludo had weinig verhaal tegen
Jan, maar moest pas in de 5de set tegen
Tom het loodje leggen. In zijn match tegen
Kobe kwam hij in de 5de set zelfs op
matchbal, maar zoals zo vaak de laatste tijd
wist hij het niet af te maken. Doeme toch!
Maar dat gewonnen setje tegen Nancy deed
wel weer deugd. Onze ploeg kreeg achteraf
nog lof toegezwaaid van Tom en Jan, omdat
ze deze inzet en tegenstand helemaal niet
hadden verwacht van een ploegske in de
problemen…

In 2018 valt Pasen op 1 april (geen grap)
dus houdt zaterdag 31 maart vrij om mee te
strijden voor die felbegeerde beker.

Clubfeest
De datum voor ons clubfeest is vastgelegd
op zaterdag 19 mei 2018 en zal
plaatsvinden, zoals de laatste jaren, in de
zaal van Schuttersgilde Sint-Hubertus.

Tafelscheidsrechter
Michel Mentens heeft vanwege de bond
laatst nog een mailtje gestuurd naar alle
clubs:

Een moegestreden kapitein, Ludo

De laatste tijd hoor ik regelmatig
discussies over wat een tafelscheidsrechter al dan niet mag doen.

Provinciale kampioenschappen
Za 6 januari 2018: Jeugdreeksen
Zo 7 januari 2018: Klassementen enkelreeksen
: Klassementen dubbelreeksen
Zo 14 januari 2018 : Veteranen

Het volgende is niet toegelaten:
 Coachen tussen de punten
 Aanmoedigen tussen de punten

Reglementen en info vind je in het
TTLK-Tijdschrift nr. 513 van november 2017

Het volgende wordt wel toegelaten:
 Coachen tussen de sets, in een
competitiewedstrijd
o Omwille
dat er geen andere
clubgenoten aanwezig zijn om te
coachen

 Inschrijven via onze secretaris Jimmy

Eetdag
Zondag 4 maart 2018 is het weer zover.
We vragen alle clubleden een inspanning te
leveren om deze dag weer te doen slagen
en een extraatje in de kas te krijgen voor de
verdere goede werking van onze club.

De tafelscheidsrechter moet te allen tijde
onpartijdig zijn.
’t Is maar dat ge ‘t weet nu!

Dit kan ten eerste door een goede
kaartenverkoop aan familie, vrienden en
buren. Ten tweede door op zaterdag 3 maart
te komen helpen met de voorbereidingen en
op zondagmiddag en/of -avond één of
andere taak op zich te nemen.

Er was/wordt er weer een jarig

Marijn
Tim
Jimmy
Marc
Maarten

Wie nog kaarten wil om te verkopen,
contacteer Jimmy of Ludo. Verkochte
kaarten met het geld binnenbrengen bij een
der bestuursleden.

01/11
09/11
15/11
31/12
20/01

Rudi
Pieter
Ivo
Ludo

09/11
14/11
27/11
16/01

hik hik HOERA

Clubkampioenschap
Zoals steeds houden we op paaszaterdag
ons clubkampioenschap. Steeds een leuke
bedoening met tussendoor paaseitjes en
achteraf een hapje en een drankje.

!

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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