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Beste leden,

Competitie

De competitiestrijd is weer voorbij met een
klinkende kampioenstitel voor de B-ploeg die
zonder al te veel moeite zich vanaf het begin
wist te handhaven aan de top. Onze A-ploeg
moest niet echt geweldige inspanningen
leveren om in de middenmoot te eindeigen
en de rest van het peloton kon met de
nodige versterkingen af en toe toch nog het
behoud verzekeren.

Hier nog de verslagjes van de laatste
wedstrijden:
Week 19
Blijkbaar weinig spannende thuismatch???
Week 20
Hechtel-Eksel C - Heusden D : 9-7
Hechtel-Eksel C was met Jos Bollen (D6),
Josephine Vleugels (E0), Martyn Smeers
(E2) en Stephanie Bollen (NG) een beetje
verzwakt en wekte bij onze D-ploeg (Steven,
Ludo, Ivo en Ebbe) een sprankel hoop om
toch nog een gelijkspel te bekomen.

Jullie bijdrage aan ons clubblaadje en de
website was dit seizoen wel echt miniem te
noemen. Is het nu echt teveel gevraagd om
(beurtelings) een van de teamleden een
verslagje van een beklijvende match of een
hilarisch voorval op training of onderweg
naar of van een uitwedstrijd laten op te
sturen naar onze webmaster Kaziu of via
Ludo. (mailadressen vind je in ’t boekje)

Ludo en Steven gaven al dadelijk het goede
voorbeeld 0-2. Steven weliswaar na een
moeizame 5-setter tegen Martyn. Ebbe kon
daarna 1 setje afsnoepen van de 71-jarige
Josephine met haar zwarte noppen en Ivo
legde Jos in set 2 en 3 het vuur aan de
schenen, maar die werden blijkbaar toch
beschermd door een laagje asbest. 2-2.
Steven had enige moeite om de
linkshandige Stephanie onder controle te
krijgen en Ludo won vlotjes van de
eveneens linkshandig Martyn. 2-4. Ivo en
Ebbe konden niet veel uitrichten tegen hun
nrs 1 en 2. Met 4-4 werd de pauze
aangevat. Ivo kon daarna gemakkelijk
Stephanie verslaan, maar Ebbe moest zich
na een mooie 5-setter tegen Martyn toch
gewonnen geven: 5-5.

Op paaszaterdag hielden we weer ons
jaarlijks clubkampioenschap, einde mei vond
de algemene ledenvergadering plaats en op
1 juni was een derde van de leden toch
present op het clubfeest.
In juni trainen we nog op donderdag en voor
een zestal die-hards ook nog op maandag,
zolang er geen hittegolf ons overvalt.
Juli wordt een rust/vakantiemaand en we
starten weer met de eerste training van
seizoen 2019-2020 op maandag 5 augustus.

Steven en Ludo konden tegen resp.
Josephine en Jos hun zegetocht niet verder
zetten en zodus werd het 7-5. In de strijd
tegen Martyn wist Ivo telkens net niet de
bovenhand te behalen en dus werd het
uitkijken naar Ebbe die alweer in 5 sets alles
uit de kast moest halen om uiteindelijk jonge

Het is zomer, en mijn hemel die wordt blauw
(Amika)
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Stephanie in de luren te leggen. Eindelijk
zijn eerste overwinning van dit seizoen als
beloning voor zijn onverdroten inzet op
training en wedstrijden. Nu zal het almaar
beter gaan!

Niels maar moest in de volgende 3 sets toch
de duimen leggen. Nick moest enkel tegen
Gustaaf één setje prijsgeven. Ook Arthur
(E4) wist ons alle vier te verschalken, al
moest hij tegen Ludo 2 setjes en tegen
Gustaaf toch ook 1 setje inleveren.

Allemaal goed en wel, maar ondertussen
was het wel 8-6 geworden en Ludo en
Steven zouden moeten zorgen voor de
gewenste en gehoopte gelijke stand. Ludo
wist in 4 gemoedelijke sets tegen Josephine
toch de nodige cool en flair te bewaren om
met haar nopjes af te rekenen, wat zij dan
wel niet goed begreep hoe dat kon. 8-7. Alle
hoop gericht op Steven, die al niet goed was
begonnen met 11-2 verlies in set 1. Set 2
bracht even hoop 11-9, maar in set 3 was
Jos duidelijk meester.

Al met al ons toch weer kunnen amuseren
met faire spelers en supporteren voor onze
B-ploeg die het precies niet gemakkelijk had
tegen dat jong vrouwelijk geweld. Achteraf
werd 'verdriet' en blijdschap doorgespoeld
met enkele kelken en keerden we tenslotte
maar naar huis zodat de eenzaam
achtergebleven barman de zaak kon sluiten.
Ludo
Week 22

Eindstand 9-7. (nog maar eens: doeme
toch). Volgende week zeker winnen van
Schulen I en het behoud is normaal gezien
verzekerd.
Ludo

Heusden B - Stokrooie B: 10 - 6
Onze laatste competitiewedstrijd van dit
seizoen stond weer voor de deur en met
veel goede moed begonnen we er dan ook
aan. Voor de wedstrijd begon had Patrick
Elsen de kampioenenploeg al getrakteerd op
een nieuw truitje, met op de rug de
vermelding “ TTC Smash Heusen, kampioen
2018-2019, Marc – Patje – Patrick – Stefaan
– Martin “. Tof van Patje en dit gebaar werd
geapprecieerd in de B-formatie.

Week 21
Schulen I - Heusden D : 12-4
Laatste uitmatch tegen de laatste in het
klassement zou maar een formaliteit worden,
daar onze D-ploeg toch al gered was.
Met Gustaaf als 4de man en Selahattin die
zijn wederoptreden deed na een jaar
inactiviteit, trokken Ivo en Ludo naar
Schulen.

Nu iets over de wedstrijd zelf. Stokrooie,
waar we in de heenronde met 4-12 gingen
winnen, hadden nu hun oude veteraan
Marcel Vertessen opgeroepen. Marcel
intussen 80 jaar oud, liet ons al dadelijk
verstaan dat op tafeltennis geen ouderdom
staat. Hij versloeg Patrick D en Marc telkens
in 5-setten. Straf toch ! Ook Heidi die in de
heenronde twee wedstrijden wist te winnen
tegen Patrick D en Marc, kon haar prestatie
evenaren met nu een overwinning tegen
Patrick D en Stefaan. Benjamin die bij de
thuiswedstrijd
geen
overwinning
kon
boeken, deed het nu een stuk beter met
winst tegen Patrick E en Patrick D. Karl
tenslotte werd gewogen en te licht bevonden
en de eindstand werd dan ook 10-6.

Hun 4de man Bart (E6) was een opgeviste
reserve van de vrijetijdspelers. Deze man
konden wij alle 4 de baas. Gustaaf had er
net als Ludo wel 4 sets voor nodig, maar
mede de nodige babbel en grappen wist hij
arme Bart van de wijs te brengen (?). Ivo
moest wel de volle 5 sets alles geven om
zijn slag thuis te brengen. Selahattin had er
dan weer geen moeite mee.
De broertjes Swinnen (E4) waren ons te
sterk. Hoewel Ludo tegen de struise Niels
toch een kans bleek te krijgen 11-9, 15-17,
10-12, 11-9, maar in de laatste set weer
genekt door a) vermoeidheid b) drie
verkeerde opslagen c) twee 'piet'balletjes
van Niels. Selahattin begon wel sterk tegen

Het seizoen zit erop en onze B-ploeg haalt
de titel binnen met 8 punten voorsprong op
de tweede. Onze ambitie in het begin van
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het seizoen was het behoud van elke ploeg
in hun reeks. Daar zijn we dan ook in
geslaagd. Meer nog een kampioenen ploeg
als toemaatje was de kers op de taart.

Volgens hem was hij ook een beetje
schuldig aan de kwetsuur (?) van Nicole.
Want in de eerste match van de avond:
Gustaaf-Nicole smashte hij op een gegeven
moment zodanig hard rechtdoor waarbij zij
een hevige ontwijkreactie beging om de bal
niet in het gezicht te krijgen. Ludo maakte
daarbij nog de opmerking dat zij gelukkig
nog een bril droeg en toen haar
daaropvolgende opslag de mist inging, stond
Gustaaf erop dat zij die mocht overdoen,
omdat hij meende dat ze moest lachen om
dat grapje. Toch altijd ne gentleman hé, die
Gustaaf! Maar wellicht was toen reeds het
kwaad geschied en was het bij haar eerder
een pijnlijke grimas geweest?

Ik wil nog de spelers bedanken die iedere
week het beste van zich zelf hebben
gegeven om dit waar te kunnen maken. Ook
nog een bedankje aan Ben die de taak van
interclubleider terug heeft overgenomen van
Steven Wellens, nadat deze laatste in het
ziekenhuis werd opgenomen. We wensen
Steven alle beterschap toe.
Tot slot gingen we onze overwinning vieren
en doorspoelen in de tenniskroeg, waar
Patrick E ons nogmaals bedankte en
trakteerde op meerdere flessen van de
beste champagne.

Ludo

Marc

Clubkampioenschap

20 april 2019

Paaszaterdag, traditioneel de
dag voor ons hevig bevochten
clubkampioenschap, gekruid
met straffe uitspraken vooraf
en ontgoocheling en berusting achteraf voor
de net-niet-winnaars. Maar ook paaseikes
en een lekker etentje.

Heusden D - Schulen G : 6 - 10
Hoewel op deze laatste competitiedag de
eindstand in onze reeks al vast lag, werd er
wel nog individueel gestreden voor een
overwinning. Onze tegenstanders: 3 meisjes
(Lotte D4, Nicole D6, Lohren E2) en 1 jonge
jongen (Stan E4).

Hier het verslag van de inrichter, Ben:
Naar jaarlijkse traditie vond op paaszaterdag
ook dit jaar weer ons clubkampioenschap
plaats.
Dit jaar was het een speciale editie want als
Jimmy zijn titel van de afgelopen 2 jaar kon
verlengen, mocht hij de beker definitief een
plaatsje op zijn schouw geven. Aangezien
de beker nog maar sinds 2014 in omloop is,
waren zijn tegenstanders extra gemotiveerd
om hier een stokje voor te steken.
De supporters waren alvast op post om het
spektakel te aanschouwen en Patrick E
zorgde voor de nodige verkoeling in de vorm
van blikjes frisdrank en gerstenat, waarvoor
dank!
Er waren dit jaar 14 inschrijvingen waardoor
er beslist werd om met 4 poules te werken.
In deze voorrondes werden de 4 poules
zonder als te veel problemen gewonnen
door de reekshoofden (Wouter, Jimmy, Fré,
Ben) van de A-ploeg.

Alleen Ludo en Natanaël konden Stan onder
de duim houden. Natanaël wist ook nog
Lohren te kloppen (niet letterlijk) in 5 sets na
zijn eerste 2 te hebben verloren. De match
van Senne tegen Nicole begon met winst
voor Senne 11-9, maar werd voor het begin
van de 2de set onderbroken omdat Nicole
kloeg van pijn in haar lende waardoor
bewegen en bukken bijna niet meer lukte.
Na enig overleg over de te volgen
procedure, werd beslist om de begonnen
wedstrijd tegen Senne als verliesmatch te
noteren met opgave na set 1 en de 2
resterende matchen te boeken als WO.
Terwijl zij met haar begeleider naar een
dokter in de buurt ging om een doktersbriefje
voor bewijs, werd de rest van onze
wedstrijden door het sterkere Schulen
gewonnen. Gustaaf amuseerde zich weer
geweldig maar was dikwijls nog te onstuimig
bij een smash of een rondje duwen dat te
lang duurde.
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In de 1/8 finales troffen volgende koppels
elkaar: Stefaan-Patrick E, Ludo-Rudi,
Wouter-Gustaaf, Fré-Steven G, Davy-Marc
G en Arno-Natanaël. Voor Jimmy en Ben die
hun poule hadden gewonnen, was dit een
vrije ronde. Arno en Natanaël, de youngsters
die voorafgaand als outsiders voor de titel
werden getipt, maakten er een spannende
wedstijd van hoog niveau van waarbij
Natanaël uiteindelijk aan het langste eind
trok. Stefaan zorgde voor de eerste
verassing door Patrick E (die het altijd goed
doet op het clubkampioenschap) vroegtijdig
uit te schakelen. In de kwartfinale volgde de
grootste verassing. Stefaan liet zien dat zijn
overwinning op Patrick geen toevalstreffer
was en knikkerde de dubbele titelverdediger
Jimmy uit het tornooi. Onze voorzitter was
content, de beker zou nu zeker nog enkele
jaren dienst kunnen doen. Ondertussen
speelden Fré en Davy nog een spannende
vijfsetter, waarbij Fré het laken naar zich kon
toetrekken. Wouter en Ben deden wat
volgens hun klassement logisch was en
stootten mee door naar de halve finales.
In de eerste halve finale was het opnieuw
tornooi revelatie Stefaan die op zijn elan
verder ging en met zijn vlammende forehand
ten koste van Wouter als eerste een plaats
in de finale wist te bemachtigen. De tweede
halve finale werd een kraker. Fré opende
sterk in zijn wedstijd tegen Ben en won
zonder problemen de eerste set. In set 2
kwam Ben terug in de match en ook set 3
ging met het kleinste verschil naar hem. In
set 4 trok Fré het laken terug naar zich toe,
waardoor een vijfsetter zou beslissen over
het tweede ticket naar de finale. In de laatste
set vond Ben terug het goede ritme en
mocht hij zijn borst gaan natmaken voor het
ultieme duel tegen Stefaan. Vanaf het begin
werd direct de toon voor het vervolg van de
finale gezet waarbij Ben de eerste set met
het kleinste verschil naar zich kon
toetrekken. Nadat ook set 2 naar Ben ging,
kantelde de wedstrijd en stak Stefaan nog
een paar tandjes bij en bracht de telbordjes
terug in evenwicht. Het publiek mocht zich
opmaken voor een spannende vijfsetter die
zou beslissen over de kroning van onze
nieuwe clubkampioen.

Bij 9-9 wist Ben de kalmte te
bewaren en beslechtte de strijd
met 11-9 in zijn voordeel.
De avond werd afgesloten met
de nodige nabeschouwingen in
de kantine van de tennis met
een heerlijke broodjesschotel van onze
sponsor ’t Koersels frituurke.

Eindronden en stijgers/dalers
26 april 2019 : provinciale nacompetitie
27april 2019 : eindronden interclub +
jeugdinterclub
03-04 mei 2019 : provinciale nacompetitie
Alleen onze B-ploeg moest op 27 april om
10h30 aan de bak in Malpertuus voor de
halve finale “kampioen van Limburg” in
derde prov. Zij waren echter niet
opgewassen tegen die van Lanaken en
waren voor het middageten weer thuis.

Algemene ledenvergadering 23 mei
15 aanwezigen die graag wouden vernemen
en vertellen wat er in het voorbije seizoen
goed of minder goed was verlopen.
De 5 aanwezige bestuursleden gaven een
kort verslagje van hun prestaties in het
voorbije jaar en nadien konden de leden hun
hart luchten.
Er was ook belangstelling van een echtpaar
(Rudi Boesmans C6 en Kristel Coemans D0)
dat voorbije 2 seizoenen bij Sint Truiden
speelde, om bij ons aan te sluiten.
Voor het nieuwe seizoen wordt het huidige
bestuur
versterkt
met
Frederik
(interclubleider) en Patrick E (PR + trainer).
Marc kreeg de meeste stemmen om
voorzitter te blijven, wat hij dan ook nog voor
een jaar aanvaardde.
Gezien het lage aantal inschrijvingen,
konden we toen nog niet zeggen hoeveel
ploegen we gaan doorgeven aan de bond.
Vanaf volgend seizoen mag de rode rubber
ook vervangen worden door om het even
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welke kleur,
oranje/geel.

behalve

zwart,

wit

en

wegens zijn rol als PR-man en trainer en
stuwende kracht achter de B-ploeg.
Eveneens een dikke proficiat aan de jonge
leden die een grote sprong voorwaarts
maakten in hun klassement, Arno en
Natanaël.

De balletjes mogen weer oranje zijn, zolang
het maar de nieuwe plastic soort is.

Clubfeest

1 juni

De winnaars van het cryptospel werden na
enig geharrewar toch juist benoemd (had
Ludo al wat teveel op?) De prijzenpot was
dit keer wel niet zo indrukwekkend, maar
ieder kon toch een mooi kadootje
meepikken.
De kleintjes moesten dan dringend naar huis
om dodo te gaan doen. Die waren toch braaf
geweest en hadden zich toch ook wat
geamuseerd. De overgeblevenen werden
verdeeld in 4 groepjes – Fonodrama, de
Dummies, de Meisjes en de Sloeberkes - en
speelden een leuk soort hint-spelletje van de
hand van Anita (echtgenote van Steven G).
Waarbij personen of gebouwen of steden
moesten geraden worden met de tips/hints
die we kregen van de anderen.
Het enige jurylid, StevenG, had
zijn handen vol met de
tijdopname
en
scores
bijhouden. De naam Sloeberkes
sprak hij soms uit als “de
Sloereberkes”, ja, Nederlands is
een moeilijke taal.
Dan de proef met de eetstokjes
en pingpongballetjes. Die was
voor sommigen een bron van
frustratie.
Het team ‘De Dummies’ begon
niet te best met meerdere foute
antwoorden waardoor het steeds achterop
hinkte. Maar gaandeweg keerde het tij en
wisten de vier leden met de prijzen te gaan
lopen.
Het opruimen ging vlotjes met de vele
helpers en tegen 01u30 was iedereen weer
thuis.

Op de valreep schreven nog 2 clubleden in,
zodat het aantal deelnemers afklokte op 29,
waaronder 2 dreumesen en 2 peuters.
Om de zaal in orde te brengen
zaterdagmorgen waren er toch een 4-tal
helpers paraat. Toen om 17u00 de eerste
gasten arriveerden, scheen het zonnetje
ferm en bleef men binnen in de koelte om
met de receptie te beginnen. Een 20
minuutjes later hadden we al een metertje
schaduw en werden de partytafeltjes buiten
gesleurd om nog wat van de buitenlucht te
genieten.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter
deed de degustatiebarbecue zijn naam alle
eer aan met een ruime keuze uit scampi,
zalm,
biefstukjes,
worstjes,
balletjes,
sateetjes,
kippenborstjes
en
diverse
groentjes en bijgerechten. Als afsluiter
hadden we het traditionele roomijs met
chocolade- of aardbeiensaus. Ludo was wel
even vergeten dat er ook nog slagroom in de
frigo lag, maar de meesten vonden dat niet
zo erg en de reclameerders kregen nog een
extra hoopje.
Hoog tijd om het al even traditionele taalzoek-en-vind-spelletje af te werken. De
meesten moesten even op weg geholpen
worden, daar men bij cryptogrammen soms
eens out of de box moet denken.
Ook werden er weer enige clubleden in de
bloemetjes gezet wegens hun prestaties in
het voorbije seizoen. Ben als de nieuwe
clubkampioen en de B-ploeg met Marc,
Patrick,
Patrick,
Stefaan en Martin als
kampioen in hun
reeks
van
3e
provinciale, waardoor
ze volgend seizoen
weer in 2e kunnen aantreden. Patrick Elsen
kreeg ook de prijs als verdienstelijkste lid

Nieuw competitieseizoen
Enkele jongeren haken af wegens hogere
studies, een 5-tal leden twijfelen blijkbaar
nog om weer in te schrijven en twee nieuwe
leden maken hun opwachting (zie algemene
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Wist je dat …

ledenvergadering), zodat we weer bijna op
de getalsterkte van vorig seizoen komen.

-

Nieuwe klassementen
Voor sommigen heuglijk nieuws, voor
anderen een kleine teleurstelling.
Hierbij de lijst van de wijzigingen. Wie er niet
in staat, heeft zijn klassement behouden.
Naam

Voornaam

oud KL

nieuw Kl

BOGAERTS

JIMMY

C2

C0

PLUYMERS

FREDERIK

C4

C0

GELADÉ

WOUTER

C0

C2

LEMMENS

PAUL

C2

C4

ELSEN

PATRICK

C4

C6

KENIS

ANDY

C4

C6

COEMANS

KRISTEL

C6

D0

GORIS

MARC

C6

D0

GORIS

RUDI

D6

D4

VAN EETVELDE

ARNO

E2

D6

JURSCH

NATANAËL

E4

E0

BELLINKX

LUDO

E4

E2

GONG

STEVEN

E2

E4

-

-

-

-

De ouders.van Steven Gong een drietal
maanden op bezoek zijn geweest, ja
helemaal uit China.
Zij in Diest een spannende match zijn
gaan bijwonen van de superdivisie en
daar kennis maakten met sterspeler
Chen Song (As18), die van de
gelegenheid gebruikt maakte even bij te
praten in zijn moedertaal.
Familie Gong daarna door hem werd
uitgenodigd voor een etentje bij de
Chinees in Lummen.
Onze Slovaak Martin (D0) eventjes zijn
kunnen mocht tonen tegen Alexey
Smirnov (As6) met een paletje van
Kalinikos Kreanga (As3).
Dit mede mogelijk werd gemaakt door
onze PR-man Patrick E en kan tellen als
internationale connecties…
(nu nog een van die mannen in onze club
zien te krijgen…...)

Trainingsbeest (2)
https://www.youtube.com/watch?v=s_87e
9RZE2o

Nieuwe uitrusting

Kijk mama, zonder handen !

Voor deze volledige uitrusting (shirt, short,
trainingsvest en -broek) heeft de club een
bijdrage gevraagd van €60 bij de inschrijving
voor dit 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.

https://www.youtube.com/watch?v=qabl
W87TDcw

Robopong
https://youtu.be/imVNg9j7rvU

Er was/wordt er een jarig – HOERA

We hebben ingenieurs en programmeurs in
onze club. Zouden die misschien ook zoiets
kunnen fabriceren?

(juni-aug)

Willy B
Giel M
Johan V
Kaziu D
Gustaaf V

28/06
05/07
12/07
17/08
29/08

Frederik P
Martin P
Senne C
Davy R

02/07
07/07
23/07
25/08

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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