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Beste leden,

Week 14

Na de kerstvakantie is (bijna) iedereen weer
regelmatig aan het trainen geslagen en
begint de rangschikking der ploegen min of
meer vaste vorm te krijgen.

Lommel B - Heusden D: 14-2
Na enkele dagen moeilijkheden om een
vierde man te vinden voor onze vierde ploeg
tenslotte de vraag gesteld aan een
nieuweling in het vak, Luwe. Na een
enthousiast antwoord, mede van papa Raf,
konden we vrijdagavond voltallig vertrekken
naar de Souverein in Lommel. Daar wachtte
ons een sterke ploeg van 3 joviale
oudgedienden en een jonger exemplaar met
klassementen D4, D6, EO en E4. We waren
wel wat laat, zodat onze opwarming een
beetje kort uitviel en dit vond Steven een
beetje hinderlijk in zijn eerste match tegen
E0 Peter, waar hij pas in de derde set (1311) op toeren kwam. Ludo gaf dan het
goede voorbeeld door in 5 sets te winnen
van E4 Theo. Luwe en Ebbe konden niet
veel beginnen tegen D6 Tom en D4 Rudi.
Daarna wist Steven met vel overtuiging in 4
sets de scalp van Theo te veroveren en
Ludo moest in de 5de set tegen Peter met
een beetje pech de duimen leggen. Dan wist
Ebbe het Tom moeilijk te maken met nipte
verliezen in set twee 13-11 en in set drie 119. Luwe kreeg van Rudi en de andere
Lommelingen wel geregeld de kans om zijn
kunnen te tonen, wat resulteerde in
verschillende
mooie
punten
en
goedkeurende opmerkingen van vriend en
vijand. Ebbe kon na de pauze nog een setje
afpakken van E4 Theo en in de laatste set
tegen E0 Peter nog even alles geven en
eindigen met 13-11. Steven kreeg nog even
hoop in de 1ste set tegen D6 Tom 14-12,
maar dan schakelde die een versnelling
hoger. Ludo eindigde tegen Tom toch met 1
setje winst maar moest zijn inspanningen in
de laatste set bekopen (11-1). Steven
speelde nog een geweldige laatste wedstrijd
tegen D4 Rudi, maar moest tevreden zijn

Onze eetdag op 3 maart is weer goed
verlopen, weliswaar met een pak minder
eters dan verleden jaar en nu en dan even
een stressmoment. Maar lees verderop
meer hierover.
Hierbij nog eens een oproep aan alle leden
om regelmatig eens de website te bezoeken
en te klikken op de links TTLK, Nieuwsbrief
(= vroegere Baak), PCLK, VTTL en KBTTB
zodat je weet wat er zich zoal afspeelt in de
tafeltenniswereld van onze bond.
Jullie mogen natuurlijk ook zelf al eens iets
insturen, zoals een verslagje van een
beklijvende match of een hilarisch voorval
meegemaakt op training of onderweg naar
of van een uitwedstrijd. Rechtstreeks naar
onze webmaster Kaziu of via Ludo.
(mailadressen vind je in ’t boekje)

Tis lente tis lente en de blaadjes krijgen bomen

Competitie
Hier nog enkele
heenronde.

verslagjes

van

de

Week 12
Niemand had de wil of moed of goesting om
iets te melden…(?)
Week 13
Idem …
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met telkens 2 of 3 puntjes tekort in elke set.
Al met al toch een fijne avond beleefd,
goede matchen gespeeld tegen die sterke
mannen, alleman content met hevige en
faire strijd. Ook Luwe zijne pa, die zelfs
overweegt om ook bij de club te komen...
Thuis aangekomen wouden Steven en ik
nog ene gaan drinken, ja foert, alles dicht en
de Kring wou net sluiten.

Natan werd na de pauze ook traagjes
opgepeuzeld door Elke, die na elke
gewonnen set precies in alle richtingen nog
bleek uit te dijen. Ludo wist toen Robin te
bedwingen (5sets) en Arno en Rudi konden
Deborah en Brent onder de duim krijgen (5
en 4 sets). Natan had daarna niet echt veel
moeite met Robin en Ludo wist met veel
moeite en de goede raadgevingen van Arno
en vooral Patrick E, uiteindelijk in set 3, 4 en
5 Elke te vloeren. (Hij was er 2 uur later nog
niet van bekomen.) 8-6 dat kon toch niet
meer misgaan … Helaas pindakaas, Rudi en
Arno hadden precies al hun kruit verschoten
want in resp. 4 en 3 sets moesten ze zich
gewonnen geven tegen Deborah en traag
spelende Brent. Met de uitslag 8-8 blijven
we dan toch nog steeds een puntje voor.
Bedankt mannen en als we eens iets
kunnen terugdoen...

Ludo
Week 15
Heusden D - Stokrooie C : 8 - 8
Zaterdagavond 18u45 effe paniek bij de Dploeg, Senne is er nog niet. Na een
telefoontje bleek dat de familie Clerckx in
Frankrijk zat en blijkbaar was dit toch
gemeld aan de interclubleider...? Te laat om
nog een beschikbare speler op te roepen.
Van de nood een 'deugd' gemaakt en B, C
en D vlug gerestyled. Onze D-ploeg zou
eigenlijk moeten winnen of gelijkspelen
tegen Stokrooie om deze met minstens 1
punt nog voor te blijven in de rangschikking
en met 3 man ging dit niet lukken. De Cploeg ontving Lanaken met sterkere hogere
klassementen en maakte volgens Jos weinig
kans om iets uit de brand te slepen. Daarom
vroegen we Rudi(D6), Arno(E2) en
Natanaël(E4) om naar de D te komen waar
Ludo(E4) hen verwelkomde. Gustaaf mocht
als 4de man de 3 C-spelers van de B-ploeg
vervoegen die de 3 D-klassementen van
Sint-Truiden normaal zouden moeten
kunnen verslaan. Martin zakte naar de Cploeg En Ebbe verhuisde van de D ook naar
de C. Stokrooie met E0 Deborah, E2 Brent,
E2 Elke, E4 Robin leek toen voor ons een
haalbare kaart, al waren we wel beducht
voor hun moeilijke spelwijze (van horen
zeggen). Dit bleek al gauw niet verzonnen.
Natan won wel tegen Brent gemakkelijk zijn
eerste match, maar Ludo kon niet tegen
Deborah op. Arno had geen probleem met
Robin, maar Rudi verslikte zich tijdens set 4
en 5 in de imposante sterke Elke. Ook de 3
volgende
wedstrijden
(Natan-Deborah,
Ludo-Brent, Arno-Elke) werden beslecht in
5sets in het voordeel van Stokrooie. 2-5
alreeds. Tijd om een tandje bij te steken
dacht Rudi en hij legde Robin over de knie.

Ludo
Week 16
Herckenrode D - Heusden B : 4 - 12
Als leider in de algemene rangschikking
trokken we naar Herckenrode die voorlaatste
stonden in de ranking. Ook onze C-ploeg
moest in hetzelfde lokaal spelen en we
zagen de kans schoon om de C te
versterken. Ludo werd overgeheveld naar de
B en Arno ging richting C-ploeg, wat
resulteerde in een klinkende overwinning
voor de ploeg van onze kapitein Jos
Newman. Wat de B-ploeg betreft kregen we
een man en drie vrouwen voorgeschoteld,
waaronder Lien de vriendin van Robin
Lucas. Ludo weerde zich als een duivel in
een wijwatervat, maar een overwinning zat
er niet in. Hij moest het stellen met twee
gewonnen sets. Onze overige spelers,
Patrick E, Patrick D en Marc deden wat van
hen verwacht werden en wonnen al hun
wedstrijden, eindstand 4-12. Met nog zes
wedstrijden te spelen en met vijf punten
voorsprong op de tweede, denk ik dat we de
kampioenstitel al kunnen ruiken. Onze
tegenstrever Sally (D4), Filip (D6), Lien (D6)
en tenslotte nog Liene (E4), speelde sterk
en we hadden toch de indruk dat ze onder
geklasseerd zijn. Na een blik op hun
individuele uitslagkaart, zagen we al vlug dat
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ze volgend seizoen aanspraak maken op
een hoger klassement. Moe en tevreden
trokken we terug naar Heusden richting
onze nieuwe stamkroeg “ Het Thema Cafe”,
waar we onze wedstrijd nog eens speelde
achter een lekkere pint.

heel goed op tijd in Alken aangekomen en
dan van de parking nog een 3à400meter te
voet naar het lokaal, gelukkig regende het
nog niet.
Benny Robeyns verwelkomde ons hartelijk
en was al dadelijk benieuwd naar onze
klassementen, omdat zij maar met zijn
drieën waren: hij en Tom Hayen D6 en
Stany Berden NG. De 3de D6 moest
opschuiven naar hun B-ploeg ter versterking
en vervanging van een afwezige daar.
Zoveel te beter voor ons want zo startten we
al met 0-4 voorsprong... Natanaël begon al
goed tegen Stany door met zijn beste
topspin en snelle aanval deze van de wijs te
brengen. Ivo kon geen vuistje maken tegen
Benny met zijn noppen. Ludo wist van de
struise en averechtse linkshandige Tom toch
de eerste set te ontfutselen maar werd dan
de das omgedaan door diens kromme
ballen.

Marc
Week 17
Heusden D – Leopoldsburg C: 1 - 1 5
Met 2 x D6 en 2 x E2 was Leopoldsburg C
(3e in onze reeks) iets te sterk voor onze Dploeg met Steven, Ludo, Senne en Ebbe.
Dat we ons vel duur wisten te verkopen,
getuigt de uitslag van de individuele
wedstrijden. Met 5 5-setters en 4 4-setters
hadden de Kampenaars hun handen vol aan
ons, maar wisten telkens weer een
overwinning uit de brand te slepen. Met
setstanden als 10-12 (2x), 12-14 (2x), 13-11
(2x), 15-17, 13-15 (2x), 12-10, 17-19, 13-11
kun je denken dat het een lange
vermoeiende strijd was. Alleen Steven
Gong kon de eer redden door de allerlaatste
4-setter te winnen tegen D6 Hilde Torfs.
Ludo kwam precies telkens in de laatste sets
wat adem te kort en Ebbe deed zijn best om
enkele mooie punten te winnen. Senne had
al enkele weken geen palet meer vastgehad
en dat vertaalde zich ook enigszins aan
tafel. In de derde set van zijn laatste match
wou hij zich nog niet gewonnen geven en bij
17-18 stuurde Benjamin hem van rechts
naar links en terug, waarbij Senne enkele
mooie reddingen liet zien, maar de laatste
bal kwam iets te ver en zijn kattensprong
van twee meter kon niet meer baten. Enkel
wat geschaafde knieën en ellebogen was
zijn deel.
Ludo

Arno had geen moeite met Stany maar des
te meer met Benny waarbij hij enkel de
zwaarbevochten derde set kon binnenhalen.
Ivo kon zich tegen Tom enigszins weren
maar moest toch telkens in de drie sets nipt
de duimen leggen. Met verlies in set 1 en 2
was Benny tegen Ludo meer dan verrast en
terdege op zijn hoede, wat resulteerde in
een gewijzigde tactiek in zijn voordeel > 2-2.
Set 5 ging gelijk op, maar Ludo werd genekt
door een netbal, een kantbal en een hoge
bal die net achter het net recht omhoog
sprong waardoor hij er net niet meer bij kon.
(doeme toch) - (precies veel "net"-werk in
deze zin hier...). Zijn wedstrijd tegen Stany
werd ook zo'n thriller maar dan in zijn
voordeel, want in set 4 wist hij een matchbal
van Stany af te houden en te winnen met
11-13 en in set 5 kon Ludo eindelijk nog
eens victorie kraaien.

Week 18

Zo stond de stand tenslotte op 7-7 en
moesten Natanaël en Arno nog aan de bak.
Natanaël deed zijn stinkende best tegen
Benny met wisselend succes maar Benny
bleek in set 5 toch het voordeel te hebben
van zijn nopjes. Arno wist tenslotte met veel
aanvallende topspins Tom murw te maken
en in 4 sets een gelijke eindstand af te
dwingen; 8-8 en iedereen toch content met

Alken C - Heusden D : 8 - 8
Vrijdag 18u30, Natanaël werd door Ludo
aan huis afgehaald en Arno werd even later
aan de sporthal opgepikt. Ivo reed met eigen
wagen richting Alken. Onderweg beetje
opletten aan de nieuwe autosnelwegbrug in
Viversel, want er wordt daar serieus
doorgewerkt 's avonds en 's nachts. Toch
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het goede spelverloop en fairplay aan
weerskanten. Graag nog een pluimpje voor
Arno
wegens
goede
coaching
en
speldoorzicht
waar
wij
allen
van
profiteerden.

(soms te veel) lekkere krokante frietjes,
Jimmy en Wouter regelden de doorstroming,
chef soep Frederik had geregeld wat last
met de reuzenpollepel, afwasser en afdroger
deden hun best om de vaat de baas te
blijven, opdieners wurmden zich zonder
ongelukjes met volle plateaus tussen de
gasten en hielpen tussendoor ook afruimen,
obers en barmannen hadden hun handen
vol met dorstige klanten en Davy bewees dat
hij een uitstekende 'maître de salle' was.

Ludo

Eetdag

3 maart 2019

220 inschrijvingen, dat was weer eens een
50-tal personen minder dan verleden jaar
voor onze jaarlijkse eetdag. Omdat er dit
seizoen een aantal leden minder waren
ingeschreven en er enkele op skivakantie
waren, moesten we met een 5-tal helpers
minder de klus zien te klaren.

Tijdens
de
pauze
konden de helpers de
inwendige
mens
versterken en zelf eens
proeven van hetgeen
we
onze
klanten
voorschotelden.

Zaterdag moest eerst nog allerhande
gebeuren ter voorbereiding. Gustaaf, Marc
en Ludo zorgden dat de
tafels en stoelen in het
gelid stonden met de
nodige attributen zoals
tafelnummers,
dranklijstjes,
onderleggers en bestek. De bar werd aan
een goedkeurend onderzoek onderworpen
door onze nieuwe barman
Jos. Voorts beredderden Ivo,
Jimmy, Wouter, Ben en
Johan alle voorbereidingen,
waaronder het maken van de
slaatjes,
mayonaise
en
ketchup in potjes verdelen,
evenals de vele porties
rijstpap. Ook soeptassen, borden en
koffiebenodigdheden werden klaargezet.
Even was er nog wat gehannes met de
plaatsing van het aantal nodige tafeltjes in
de keuken, maar dat kwam ook in orde.

's Avonds werd er door sommigen van taak
gewisseld of ze werden vervangen door
verse krachten. Rudi en Andy speelden nu
kelner en Gustaaf verving Patrick D als
opdiener/afruimer. Ludo en Steven G
wisselden van taak zoals afgesproken maar
een nieuwe afdroger kon er niet meer vanaf.
Gelukkig was het niet echt superdruk en
kwam alle 10à15 minuten eens iemand een
hand(doek)je toesteken.
Tegen het einde begon de afwas, mede
door de lege potten en pannen, wel te lijken
op een file van Herentals tot Antwerpen.
Maar na de laatste service ontfermde Ivo
zich over de spoelbak en kon Ludo mee
helpen om de zaal op te ruimen.

Zondag 11u00 kregen de overige helpers
zoals zaalverantwoordelijke Davy, barhulpje
Ebbe, chef afwas Steven G, afdroger Senne,
kelners Rudi en Johan, opdieners Marco en
Patrick D en afruimer Ludo hun briefing.

De percolator liet het ’s avonds wel afweten
zodat er in de keuken in allerijl de koffiezet
moest uitgeprobeerd worden. Goeie zwarte
koffie met wel wat drasch op de tasbodem
was het resultaat – koffieliefhebbers toch
content! Op enkelingen na, die wat zeiden
over iets te grote porties, waren al onze
klanten zeer tevreden. "Erg lekker en zeker
niet te duur".

Marc kreeg het aan de inkom soms
halvelings op zijn heupen wegens onvolledig
ingevulde kaarten en Patrick E verkocht
drankbonnetjes bij de vleet. Chef Ivo leidde
de keuken met strenge hand en zorgde dat
alle borden mooi gevuld waren, Ben bakte

Na het opruimen werden de halflege flessen
wijn nog soldaat gemaakt alsook enkele
achtergebleven biertjes en bij het verlaten
van het terrein merkte Ludo net op tijd dat
Ivo was vergeten om de garagedeur te
sluiten.
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Welgemeende dank aan de clubleden voor
de kaartverkoop en degenen die dit
weekend geholpen hebben om deze dag te
doen slagen.

Nieuwe uitrusting
Wil je volgend seizoen competitie spelen,
dan heb je dus een nieuwe tenue nodig. Je
kan voor, tijdens of na een training al eens
passen of je een S, M, L of XL nodig hebt
van shirt, short, trainingsbroek en-vest.

Wat we hiermee hebben verdiend komt weer
ten goede aan de hele club. (o.a. huur van
de sporthal, kosten van het materiaal,
organisatie clubfeest,...).

Clubkampioenschap

De club vraagt een bijdrage van €60 bij de
inschrijving voor het nieuwe seizoen maar
bij elk van de drie volgende seizoenen, dat
je langer bij de club blijft, krijg je telkens €10
korting op je inschrijvingsgeld.

20 april 2019

Het is weer bijna paaszaterdag, dus tijd voor
ons clubkampioenschap. (en paaseikes)
Het inschrijvingsformulier wordt binnenkort
verdeeld en we hopen weer op heel wat
mededingers. Na de wedstrijd wordt er een
ook nog een hapje voorzien. De prijzen
worden uitgedeeld op ons clubfeest.

Nieuwsgierigaards

Volgende evenementen

https://ttcsintpauwels.be/competitie/vttl/b
ereken-je-klassement/

 Donderdag 23 mei 2019
ledenvergadering

Algemene

 Zaterdag 1 juni 2019.

Clubfeest

Wie al wil weten wat tot nu toe zijn
waarschijnlijk volgende klassement zal
worden, kan eens een klikje doen op de
volgende link:

Hier vul je provincie, club en speler in en
krijg je de voorlopige berekening van je
nieuwe klassement.
Voor sommigen heuglijk nieuws, voor
anderen een kleine teleurstelling.

Beide uitnodigingen worden verdeeld rond
het paasweekend maar noteer het nu al in je
agenda en schrijf het op de almanak.

Eindronden en stijgers/dalers

Er was/wordt er een jarig – HOERA

26 april 2019 : provinciale nacompetitie
27april 2019 : eindronden interclub +
jeugdinterclub
03-04 mei 2019 : provinciale nacompetitie

(feb – mei)

Andy
Patrick D
Tristan
Wouter
Paul
Ben

21/02
06/03
22/03
03/04
25/04
11/05

Stefaan
Natanaël
Wout
Patrick E
Tibo

28/02
11/03
26/03
24/04
26/04

Trainingsbeest?
Klik de link voor het filmpje

PingPongRaoul
Vaststelling

Ziekenbezoek

Vroeger hadden ouders veel kinderen. Nu
hebben kinderen veel ouders.

De meeste clubleden brachten geregeld al
een bezoekje aan onze onfortuinlijke
kameraad Steven Wellens in St-Pieters te
Leuven.
(Best telefonisch dag en uur afspreken – zie
gsm-nr in het boekje.)

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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