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06 sep ’18 Heusden A - Westerlo A :
Ook Westerlo werd in de doeken gedaan
met Jimmy ipv Wouter.

Beste leden,
De start van het nieuwe seizoen ging weer
eens gepaard met de nodige strubbelingen.
Mede door het geslonken ledenaantal en het
grote aantal afzeggingen (o.a. van leden die
nog op vakantie gingen) had onze interclubleider voor de eerste twee matchen een
groot probleem om de 4 ploegen volzet te
krijgen. Ook voor de volgende wedstrijden
was het soms puzzelen, mede door enkele
langdurig gekwetsten.

Nu was het wachten tot 15 december voor
de 1/8e finale, waar ze als tegenstander
Lipalet B ontmoeten. Wouter, Ivo en Martin
togen zaterdagavond naar het verre SintHuibrechts-Lille en wisten al gauw dat er
niets te rapen viel. 5-0 en Heusden ligt eruit.

Nieuw bloed

Het nieuwe boekje was tijdig afgeraakt, maar
ondertussen zijn er een tiental nieuwe leden
(vooral jongeren) bijgekomen en dus was er
een remake nodig. Dit boekje vind je dan
ook in pdf-formaat in je mailbox.

Jullie zagen tijdens de trainingen al wel dat
we eindelijk weer nieuw en jong bloed
hebben mogen verwelkomen. Een tiental
zelfs. De meesten zijn van nul moeten
beginnen, maar er zit toch redelijk wat
progressie in, tenminste als ze zich op tijd en
stond voldoende lang willen concentreren.
Jos en Ludo hebben er telkens anderhalf uur
hun handen mee vol, maar gelukkig kunnen
we af en toe nog rekenen op wat hulp van
Willy en Gustaaf, de vader van een der
jongens, die zich ook heeft ingeschreven.

Wie nog een uitgeprint boekje wil, laat het
weten aan Ludo. Idem voor een gedrukte
versie van dit Smashke.
De thuismatchen van 20 okt werden verzet
naar zaterdag 27 okt. wegens onze
deelname aan de warmste week, waarover
verderop wat meer nieuws.

Clubboekje
In bijlage vinden jullie ook het vernieuwde
clubboekje in pdf-formaat met info over de
nieuwe leden.

Beker van Limburg

Download het eventueel op je smartphone
zodat je het altijd kunt inzien.

22 aug ’18 Dilsen A – Heusden A : 6-3
De mannen van Dilsen waren precies een
beetje te sterk voor ons. Zijn wij dan te laat
terug beginnen trainen?

Wie een papieren exemplaar bezit kan het
zelf aanvullen (of voor de luieriken,
eventueel een nieuw aanvragen).

30 aug “18 Heusden A - Schulen A : 5-4
Onze jongens, Wouter, Ivo en Patrick D in
vervanging van gekwetste Marco, konden in
deze tweede match nipt dat jong geweld van
Schulen verslaan.

Competitie
Tim is verhuisd naar Opglabbeek (nieuwe
vriendin) en zal voorlopig niet meer spelen.
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Andy (pols), Selahattin (gekwetst op het
werk) en Johan (voet in gips) zijn voorlopig
nog out of order. Ook onze interclubleider,
Steven Wellens heeft het niet getroffen en is
sinds eind november in behandeling voor
een serieuze aandoening in zijn hoofd.

stonden al dadelijk 4-0 achter. Enkel Stefaan
en Marc konden één set winnen. Van de
overige twaalf wedstrijden konden we er
zeven winnen, zodat de eindstand 9-7 werd.
Pijnlijke uitslag, zeker toen we zagen dat
onze C-ploeg naast ons het ook met 9-7
moest stellen. Andy en Martin hadden 1
winstmatch, Stefaan 2 en Marc 3. Bij de
tegenstrevers was het ouderdomsdeken Bert
Verbist (D2) die er 3 won en de overige Kris
(D0), Rudy (D0) en Nancy (D2) 2 stuks.

Week 01
Heusden D - Westel C: 8 - 8
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen
voor de D-ploeg begon met Nathaniel en
Dario tegen Joachim en Jan. Nathaniel heeft
heel goed gespeeld en heeft met 3-0
gewonnen. Dario heeft ook heel goed
gespeeld, maar tijdens de 5de set was er
een beetje een concentratieprobleem en zo
verloor hij nipt met 2-3. Tussenstand 1-1.

Marc
Week 04
Lanaken C - Heusden C : 8 - 8
Afgelopen donderdag kregen we de melding
dat Sint-Truiden forfait gaf voor de wedstrijd
tegen de B-ploeg. Onze interclubleider zag
nu de kans schoon om onze C-ploeg te
versterken. Patrick D en Marc werden door
geschoven naar onze C-formatie en Rudi de
laatste weken in goeden doen, kreeg de
voorkeur op Steven W.
Vol goede moed trokken we dan ook naar
Lanaken waar Johan ons al stond op te
wachten.
Na het inspelen hadden we al dadelijk door
dat het geen gemakkelijke avond ging
worden. We moesten het opnemen tegen
broer (D0) en zus (D2) Kovtoun en verder
nog Peter (D0) en Roel (D0). We hoorden
van de mensen aan de toog, dat de familie
Kovtoun een privétrainer in huis hadden
genomen, nl. trainer niveau B, dhr.
Bauwens, die zelf een klassement B0 heeft.
Er werd gezegd dat ze drie dagen per week
drie uur per dag werden getraind.
Na de eerste ronde stond de stand 2-2. In
de tweede ronde liep het fout en was het
enkel Rudi die zijn wedstrijd kon winnen.
Stand 5-3. De achtervolging kon ingezet
worden. Het liep niet zoals voorzien, want er
werd telkens een gewonnen en een
verloren, zodat de stand 6-4, 7-5 en 8-6
werd. De koppen werden bij elkaar gestoken
en onze trainer Patrick E. gaf ons de nodige
info om toch nog een gelijkspel uit de brand
te slepen. Patrick won zijn wedstrijd vrij
gemakkelijk, maar Marc had zijn hadden vol
met een verloren eerste set. Gelukkig kon hij

De volgende wedstrijden waren van Steven
en Selahattin tegen Lars en Jonas.
Selahattin had bijna 5 maanden niet
getraind, hij verloor met 0-3 en Steven kon
zijn wedstrijd winnen, de punten op het
scorebord: 2-2. Onverwacht gingen de
punten zo elke ronde gelijk naar omhoog tot
het einde. Nathaniel heeft het beste
gespeeld en heeft 3 wedstrijden gewonnen.
Steven en Selahattin hebben niet zo goed
gespeeld en hebben elk 2 wedstrijden
gewonnen. Hoewel Dario wel goed gespeeld
had, heeft hij heeft toch maar 1 wedstrijd
kunnen winnen. Eindresultaat was 8-8. Het
was niet zo een succesvolle avond,
volgende keer beter.
Steven Gong
Week 02
Aarschot B - Heusden B : 9 - 7
Vrijdag met twee ploegen richting Aarschot.
Na wat discussie werd besloten om ons
geheim wapen Martin in de B-formatie op te
stellen.
Na wat rond gekeken te hebben zagen we
dat we het tegen drie verdedigers en een
aanvaller moesten opnemen. Dus tegen
lange noppen, korte noppen en antitop.
“Amaai” zag ik enkele spelers al denken.
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn.
Onze start werd volledig gemist en we
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de wedstrijd nog winnen, zodat de eindstand
8-8 werd. Een stand waar iedereen mee kon
leven.
Overwinningen: Rudi 1, Johan en Patrick 2,
Marc 3.
Marc
Week 05

sterkste tegenstanders van de tabel gehad
en kunnen we ons focussen op de volgende
wedstrijden waarvan we toch enkele zouden
moeten kunnen winnen om van die
voorlaatste plaats weg te geraken.

Ploegen A,B,C wonnen overtuigend en de
D- ploeg verloor … ja.
Week 06

Onze D-ploeg kreeg forfait van Alken en de
drie andere kregen Paal op bezoek. Alleen
de B-ploeg wist zich van een nipte overwinning te verzekeren.

Lipalet E - Heusden B

Week 8

Ludo
Week 7

Toen we aankwamen merkte we meteen dat
de tafels heel glad waren en dat dit ons spel
beïnvloedde. Ondanks de klassementen (d2,
d2, d2 en d4) waren het geduchte
tegenstanders. Het jonge opkomende talent
van Lipalet heeft het ons zeer moeilijk
gemaakt, met de eerste d2 waar niemand
van kon winnen en dan de d4 waar alleen
Patrick E. en Marc van konden winnen.
Van de overgebleven d2's heeft niemand
verloren. Het was een geslaagde match met
als eindresultaat 6-10

Heusden B zit in de goede flow en onze Cploeg kon een tweede winstmatch noteren.
Week 9
Heusden D - H'tel-Eksel C : 5 - 11
Toen die van Hechtel-Eksel aankwamen
werd al duidelijk dat het weer een moeilijke
strijd zou worden. Wij met E4 (Ludo),E4
(Senne), E6 (Ebbe) en NG (Gustaaf) tegen
D4,D6,E2,E2 ! Weliswaar 3 oudere maar
taaie rakkers die al jaaaren meedraaien en 1
jongere, die elk hun typisch spel hadden
waarmee ze menig tegenstander konden
verrassen. Maar D4 Maarten had zich wel
laten ringeloren door Gustaaf èn Senne èn
Ludo. Dat had hij nog nooit meegemaakt...
Ebbe was de eerste om hem 1 set te
ontfutselen en Gustaaf wist hem in 4 sets te
verslaan door veelvuldig duw- en snijwerk.
Senne speelde zijn vertragende moves
waarop Maarten zich geregeld verkeek en
Ludo wist pas na een 0-2 achterstand, hoe
hij dit varkentje moest wassen en kon de 3
laatste sets overtuigend naar zijn hand
zetten. Francy(E2) kon met veel moeite in de
5de set Ludo kloppen en had enige moeite
met Gustaaf en Senne, beide 4 sets. Buiten
enkele mooie punten was Ebbe voor de rest
eraan voor de moeite, evenals Gustaaf die
zich de hele avond wel kostelijk amuseerde.
Tijdens de spannende match (17-15,1210,12-10) tussen Ludo en Yvo(D6) was er
tijdens de 2de set enige consternatie omdat
Yvo meende gezien te hebben na een
smash dat Ludo de bal tegelijk met palet en

Arno
Leo C -Heusden D : 16 - 0
Onze D-ploeg moest vrijdagavond naar de
leider in 4A. Ludo, Dario, Natanaël en Ivo
kwamen na een voorspoedige reis aan in de
sporthal 'T Geleeg. Even de tegenstanders
checken … oei, D6 D6 E2 E2. Het zal weer
ferm knokken worden om iets binnen te
halen. Ludo en Dario konden in hun eerste
match tegen Benjamin en Kelly al geen vuist
maken. Natanaël en Ivo konden ei zo na de
stand gelijk brengen met resp. een verloren
5- en 4-setter. Daarmee was de toon gezet,
want al de volgende wedstrijden konden we
geregeld één of meer sets de tegenstanders
een vuurtje aan de schenen leggen, dat
evenwel steeds werd geblust.
Eindstand 16-0. Maar dat zegt dan weer
niets over de inzet en vechtlust. Natanaël
was de beste man in vorm en Ivo is zich heel
goed aan het herpakken. Dario had nog wat
problemen met zijn nieuwe lappen en Ludo
was wel te wisselvallig om goed te kunnen
presteren. Maar nu hebben we zowat de
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zijn
linkerhand
aanraakte
en
zo
terugspeelde. Scheids van Hechtel zei het
niet gezien te hebben, Ludo hield voet bij
stuk de bal niet met linkerhand geraakt te
hebben, en na enig gemor stemde Yvo toch
in om het punt opnieuw te spelen. Achteraf
was hij toch verzoend met zijn verlies en dat
Ludo de beste van de avond was met 3
overwinningen en 1 nipt verloren 5 setter. In
het cafetaria achteraf was Gustaaf zelfs
even het middelpunt van de aandacht - maar
2 maand getraind en in zijn eerste match al
een D4 op zijn palmares! Doe het maar na.

tegen Heidi. Stand 1-3. De tweede ronde
werd gewonnen met 4 maal 4-sets en
bijgevolg werd de stand 1-7. Stefaan kom de
periodetitel al bijna ruiken, onze B-formatie
stond immers aan de leiding in de algemene
rangschikking. In de derde ronde was het
Patrick E die een wedstrijd verloor tegen
Kevin en in de vierde Patrick D ook tegen
Heidi, zodat de eindstand 3-13 werd.
Enkel Stefaan wist zijn vier wedstrijden te
winnen en dit door zijn nieuwe palet die
Patrick E hem had aanbevolen. Stefaan was
zo contant met zijn nieuw wapen, dat hij
vanaf heden geen enkele training of
interclubwedstrijd meer gaat overslaan.
Ondanks de riante uitslag, hebben onze
spelers het toch niet gemakkelijk gehad. Dat
bewijzen de acht 5-setters, de zeven 4setters en slechts één 3-setter die werden
afgewerkt. Met deze uitslag kan de B-ploeg
al een beetje dromen van de titel. Te meer
daar de tweede in de rangschikking Paal C
hun wedstrijd verloren hadden tegen
Westerlo met 7-9.
Nu de heenronde erop zit, kunnen we
zeggen dat de ambities die onze club in het
begin van dit seizoen vooropgesteld hadden,
tot nu toe gehaald werden, nl. titel voor de
B-ploeg en het behoud voor de drie andere
ploegen. Nu kunnen we het enkele weken
wat rustiger aandoen en kunnen we in
januari er met verse moed weer tegenaan
gaan.
Marc

Er is ook nog een pikanterietje te melden.
Jimmy moest, na het invullen van de match
van de A-ploeg, voor de feuille nog een
handtekening hebben van de kapitein van
hun tegenstanders.
Deze stonden blijkbaar al wel onder de
douche, hij dus full speed naar de
bezoekerskleedkamer en daar trof hij tot zijn
grote
verrassing/verbijstering/consternatie
alleen het naakte vrouwelijke lid van hun
team aan. Met de nodige gestamelde
verontschuldigingen
en
lichtjes
rood
verdween hij weer fluks op de gang, waar hij
zich even moest herpakken om dan in de
andere kleedkamer de overige leden te
vinden.
Ludo
Week 10
Heusden D kreeg de nodige versterking van
Arno en wist daardoor de nodige winst te
boeken om weer wat hogerop te schuiven.

Schulen G- Heusden D
17h30 Klein probleempje! Arno zou wat later
kunnen zijn, wegens een afgeschafte trein in
Leuven en zou ons op de hoogte houden.
19h00 vertrokken we aan de sporthal, Ludo,
Natanaël en Martin die als joker fungeerde
om de D-ploeg de nodige punten te
bezorgen tegen de 'sterkere G-ploeg van
Schulen'. 19h20 : sms'je van Arno - hij had
een trein later, maar dat was een
boemeltrein met stops in elk stationnetje.
Waarschijnlijk zou hij net iets te laat
aankomen. Toen we met ons drieën rond
19h30 in Schulen arriveerden en de
verantwoordelijke daar op de hoogte
brachten, bleek dit geen probleem voor hen.

Week 11
Stokrooie B - Heusden B
Met onze sterkste opstelling van dit seizoen
(C4-C6-C6-C6) trokken we richting Stokrooie
voor onze laatste wedstrijd van de
heenronde. Onze tegenstrevers die op de
7de plaats gerangschikt stonden, traden aan
met C6 Vanistendael, de basisspelers van
Stokrooie Benjamin D2 en Heidi D4,
aangevuld met een overgekomen speler uit
Westerlo, Kevin Vanbrabant D2. De eerste
ronde werd gespeeld in 4 maal 5-sets en het
was enkel Marc die zijn wedstrijd nipt verloor
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In dat geval zouden de matchen in een
andere volgorde kunnen gespeeld worden.
En daarbij, er zat ook nog een ploeg van
Aarschot in het zelfde schuitje; 2 man op die
zelfde trein en 1 man in de file rond
Herentals. 19h40 : sms - Arno zou er
dadelijk zijn. Oef! Schulen G werd gevormd
door 4 E2 spelers, 3 meisjes en 1 jongetje
(een zoon en een dochter van Kiekepoos).
Kwam het nu door die treinperikelen of niet,
maar het eigenaardige feit dat Arno geen
enkele wedstrijd kon winnen moest ergens
een reden hebben. Hij kon het zelf niet
verklaren waarom er niets lukte. Natanaël
steeg weer boven zichzelf uit met 3
overwinningen, telkens in 5 sets, evenals
Ludo die zijn laatste wedstrijd nipt verloor in
5 sets, maar wel nr1 Lara gefrustreerd naar
huis stuurde in 3 sets. Martin moest zich
tegen Lara eventjes “innerlijk” kwaad maken
na twee verloren sets en toen zag dat zij en
de coach hem halvelings uitlachten. Dus gaf
hij effe een demonstratie weg waar de
anderen bleek van weg trokken. Met 4
gewonnen matchen was hij weer de held
van de avond. 6-10 mooi zo, weer enkele
puntjes verder weg van de laatste plaatsen.
Ludo

Met iets meer dan 70 inschrijvingen bleef het
vooropgestelde streefcijfer wel onder de
verwachtingen, maar alle deelnemers waren
zeer tevreden over het verloop en zeker met
de afterparty met de groep No Sweat.
Foto’s van het evenement vind je hier…
foto's warmste week
…en ook op de site van Rudi Coomans
“Internetgazet Heusden-Zolder”
https://fotografie-rudicoomans.blogspot.com/search?q=ttc&maxresults=20&by-date=true
Hier vind je ook geregeld de uitslagen van
onze competitiematchen.
woensdag 12 december 2018
SLAGKRACHT VOOR ‘DE DROOMBOOM’
leverde een cheque op van €1.913 ,61

In de muzieklokaal van De Droomboom
kwamen ze deze avond samen om een
cheque van €1.913 te overhandigen aan de
mensen van de DROOMBOOM. Een
initiatief van TC Heusden, Hebad BC en
TTC Smash Heusden met de naam:
SLAGKRACHT VOOR ‘DE DROOMBOOM’
mocht plaats vinden op 20 oktober ll.

Music For Live/De warmste week
Een afvaardiging van 5 mensen van de
organisatie is begin oktober op werkbezoek
geweest bij ”De Droomboom vzw”
Onze delegatie werd goed ontvangen en
heeft een rondleiding gekregen door het
gerenoveerde oude schoolgebouw.
Het is indrukwekkend wat ze op korte termijn
hebben kunnen bereiken.
Er waren verschillende lokalen ingericht om
specifieke redenen zoals circustechnieken,
boksen, muziek... enz... De verbouwingen
zijn gedaan door mensen die aan CVO een
opleiding volgen.
De droomboom is geïnspireerd op een echte
boom die op de speelplaats staat.

Een mooi initiatief en zeker mooi naar de
warmste week toe in december bij Studio
Brussel. TC Heusden, Hebad BC en TTC
Smash Heusden hebben dan enige tijd
geleden de handen in elkaar geslagen voor
het goede doel "vzw De Droomboom”.
Samen werd er een racketsportevenement
georganiseerd en kreeg de naam ‘Rackets &
Bats For Life’ mee. Het goede doel dat
centraal staat, is ‘De Droomboom vzw’.
‘De Droomboom’ wil vrijetijdsbesteding
toegankelijk maken voor ALLE kinderen van
0 tot 12 jaar, in de wijk Berkenbos. Ze willen

In enkele vergaderingen met afgevaardigden
van tennis, badminton en tafeltennis werd de
organisatie van ons gezamenlijk evenement
uitgewerkt.
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dit zo laagdrempelig mogelijk houden om
kansen te creëren voor alle kinderen. Door
ouders te bereiken proberen ze meer
verbinding in de wijk te creëren. Uniek aan
dit project is dat het is opgericht door ouders
van de buurt zelf. Tevens draait: ‘De
Droomboom’ volledig op vrijwilligers.
Er was dus de ganse dag door vanaf 09 uur
in
sporthal
Olympia
zowel
Tennis,
Tafeltennis als Badminton voor het goede
doel onder de plaatselijke spelers die het
tegen elkaar opnemen en de avond werd
afgesloten met om 21 uur een optreden van
NO SWEAT!!

Heb je een anekdote van tijdens de
wedstrijd die zeker zou vermeld moeten
worden? Stuur jouw verslag of anekdote
naar dankokaz@gmail.com en/of naar
ludo.bellinkx@telenet.be !
Misschien kan de kapitein van elke ploeg
vragen aan zijn manschappen om elk om de
beurt een kort verslagje te maken?
Later komen sommige verslagen dan ook
weer in het volgende Smashke. Zeker de
plezantste, spannendste, of die met een
apart verhaal….
Heb je tenslotte een opmerking over de
inhoud of wil je eventueel iets laten
meedelen op de website, stuur een mailtje
naar dankokaz@gmail.com

Proficiat
Een tweede kindje voor Jimmy en Annelies.
Een zusje voor Lily met de naam Fien.

Je webmaster Kaziu

Er was/wordt er weer een jarig
(oktober - januari)

Arno
Vince
Marco
Steven W
Tim
Jimmy
Alec
Brian
Jelle

Jimmy zal zich later moeten weren met 3
vrouwen in huis…

Website

07/10
08/10
12/10
25/10
09/11
15/11
19/12
21/12
17/01

Luwe
Dario
Steven G
Rudi
Xander
Ivo
Marc
Ludo

07/10
12/10
25/10
09/11
10/11
27/11
31/12
16/01

Data om te onthouden

www.ttcsmash.be

Hier vind je de laatste nieuwtjes over onze
clubwerking, verslagjes van de gespeelde
matchen, aankondigingen voor volgende
evenementen, de linken naar de website van
de VTTL met de kalender en alle uitslagen,
rangschikkingen en persoonlijke resultaten
van alle aangesloten leden.
Ook het tijdschrift TTLK is zeker het lezen
waard! (zie verder).
Ter herinnering: Vinden jullie dat er wat
weinig staat vermeld over je ploeg of match?
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-

Onze jaarlijkse eetdag vindt plaats op
zondag 3 maart 2019. Eerdaags start de
kaartenverkoop en vragen we dat alle
leden hun best doen om er zoveel
mogelijk aan de man te brengen.

-

Paaszaterdag 22 april 2019 verandert
de sporthal weer in een slagveld tijdens
ons clubkampioenschap. Daar wordt
soms harder gestreden dan tijdens de
competitiematchen. Aansluitend wordt er
vredig getafeld.

-

Als afsluiter van het seizoen houden we
weer een gezellig clubfeest met lekker
eten en drinken en vermakelijkheden op
zaterdag 1 juni 2019.

de rechter speelvlakken van de serveerder
en de ontvanger te raken.
➢ Vanaf het begin van de service totdat de
bal wordt geslagen, dient de bal zich boven
de hoogte van het speelvlak en achter de
eindlijn van de serveerder te bevinden en
mag voor de ontvanger niet worden
verborgen door de serveerder of de
dubbelpartner of door iets dat ze dragen of
vasthouden.

Wie wil een topwedstrijd live zien
in Diest?
Op zondag 16/12/2018 moest normaal de
wedstrijd in superdivisie Diest - Sokah
Hoboken plaatsvinden om 18h00. Maar
omdat Sokah Europese verplichtingen heeft,
wordt deze uitgesteld.

➢ Zodra de bal is opgegooid, dienen de vrije
hand en arm van de serveerder te worden
weggehaald uit de ruimte tussen de bal en
het net. De ruimte tussen de bal en het net
wordt bepaald door de bal, het net en het
verlengde van het net naar boven.

Wie deze match live wil meemaken mag dit
zo snel mogelijk laten weten aan Marc Goris
of Patrick Elsen, die dan de nodige
vrijkaartjes kan regelen.

LARC

(?

➢ Het is de verantwoordelijkheid van de
serveerder om zodanig te serveren dat de
scheidsrechter of de assistentscheidsrechter
ervan overtuigd is dat de service volgens de
regels wordt uitgevoerd en beide mogen
beslissen dat een service incorrect is.

)

https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/
10/LARC_2018B_03.pdf
ctrl+klik en ontdek…

➢ Wanneer de scheidsrechter of de
assistent-scheidsrechter niet zeker is dat
een service correct is, kan hij, bij de eerste
keer dat zich tijdens de wedstrijd een
dergelijke situatie voordoet, het spel
onderbreken
en
de
serveerder
waarschuwen, maar elke volgende service
van de speler of zijn dubbelpartner die niet
duidelijk correct is, zal als incorrect worden
beschouwd.

En heb je het volgende ook al gelezen in het
TTLK Tijdschrift 522 oktober 2018?

Provinciale Arbitrage Commissie
De regels voor een correcte opslag nog
even op een rijtje gezet:
➢ De service begint op het moment dat de
bal vrij op de open palm ligt van de
onbeweeglijk gehouden vrije hand van de
serveerder.

➢ Bij wijze van uitzondering mag de
scheidsrechter van een strikte naleving van
de voorgeschreven manier van serveren
afzien, als hij er van overtuigd is dat de
naleving van de regels door een lichamelijke
handicap wordt verhinderd.

➢ De serveerder moet vervolgens de bal
nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er
effect aan te geven, zodanig dat deze
minstens 16cm omhoog komt nadat deze de
palm van de vrije hand heeft verlaten en
vervolgens daalt zonder iets te raken
voordat deze wordt geslagen.

Tot slot nog wat gemopper
Als wij zouden kunnen spelen zoals onze
trainer ons wil doen spelen, dan spelen we
binnenkort met 4 ploegen in 1ste prov.

➢ Als de bal dalend is moet de serveerder
zodanig slaan, dat de bal eerst het eigen
speelvlak raakt en daarna rechtstreeks het
speelvlak van de ontvanger raakt. Bij
dubbelspelen dient de bal achtereenvolgens

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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