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Beste leden,

Ook verschillende van onze clubleden
waren aanwezig en onze voorzitter Marc
had ook iets voorbereid:

We staan vooreerst nog even stil bij het
heengaan van onze vriend en clublid
Steven Wellens.

Als voorzitter van de tafeltennisclub uit
Heusden wil ik de sportieve loopbaan van
Steven een beetje toelichten.

Na de wispelturige zomer volgde ook een
wispelturig begin van de competitie voor
onze B-, C- en D-ploeg.

Het was in het seizoen 1984-1985 dat de
vier musketiers uit Zonhoven, zoals wij hen
destijds noemde, zich bij onze club
aansloten. Deze musketiers waren Steven
en zijn broer Herman, samen met de
buurjongens Stefaan en Kristiaan Henrix.

In de beker van Limburg is onze ploeg
geheel niet onverdienstelijk volgens het
verslagje van Frederik.
We hebben reeds ons steentje bijgedragen
voor ‘Music for Life’, een initiatief van
'Studio Brussel' dat zijn hoogtepunt kent
tijdens de 'warmste week' vlak voor
Kerstmis.

Kristiaan verliet onze club al na 1 jaar.
Herman bleef 6 jaar bij ons, Steven en
Stefaan zijn tot vandaag nog altijd lid van
onze club. Met andere woorden deze
laatste twee zijn al 35 jaar actief bij ons.

Sinds september mochten we ook al acht
nieuwe jeugdleden verwelkomen. Samen
met die van verleden seizoen hebben we
er nu al een 14-tal om op te leiden zodat de
opvolging wordt verzekerd.

Steven begon als NG (niet geklasseerde),
4 jaar later in het seizoen 1987-1988 kreeg
hij zijn eerste klassement D6 (voor de
kenners E-klassementen bestonden toen
nog niet).
3 jaar later verbeterde hij zijn klassement
tot D4 en weer 3 jaar later werd hij D2. Dit
klassement heeft hij kunnen blijven
behouden. M.a.w. Steven was geen
supertalent, maar een degelijke speler
waar je altijd op kon rekenen.

Eindevent Steven Wellens.
Begin augustus dit jaar hebben we
voorgoed afscheid genomen van onze
clubgenoot Steven Wellens tijdens wat
hijzelf zijn “eindevent” noemde.
Een groots evenement, op een manier
zoals hijzelf gekozen had, en ook voor een
groot stuk zelf heeft mee georkestreerd.

Steven, woonachtig in Wilsele, moest toch
steeds een vrij grote verplaatsing maken
om bij ons een competitiewedstrijd te
spelen of om eens te komen trainen.
Desondanks miste hij nagenoeg geen
enkele wedstrijd en trainen deed hij vooral
in de verlofperiode. Dikwijls na een
bezoekje bij zijn ouders.

Het mocht van hem geen trieste bedoening
worden en dus hebben familie, vrienden en
kennissen het een beetje luchtig gehouden
met het ophalen van fijne herinneringen, de
nodige humor en tristesse, begeleid door
een drankje, een hapje en veel muziek
waar Steven zo van hield.

Ook als bestuurslid was hij verschillende
jaren actief. Steeds nam hij de moeilijke
taak van interclubleider voor zijn rekening
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en zo bepaalde hij welke speler in welke
ploeg werd opgesteld.

Wie het interview uit 2013, in het kader
van ‘Ten huize van ..’ , nog eens wil lezen,
kan de extra bijlage openen in de mail
waarmee dit Smashke werd verstuurd.

Er was soms wat gemor van spelers die
vonden dat ze ondergewaardeerd werden,
maar dat nam Steven er met de glimlach
bij.

Wie weet wat

Steven was gek van het tafeltennisspelletje. Hij kon er niet genoeg van
krijgen. Als wij na een competitiewedstrijd
de sporthal aan het opruimen waren en ons
klaar maakte om te gaan douchen, zocht
hij nog vlug een speler om toch maar een
extra wedstrijdje te kunnen spelen.

Hoewel er in het begin van het nieuwe
seizoen weer eens werd gevraagd om toch
af en toe eens iets in te sturen voor onze
website of dit blaadje, kunnen we alleen
maar vaststellen dat iedereen wel eens
graag leest over de wedervaren van
anderen, maar zelf niet of amper moeite wil
doen om een keer iets te melden over zijn
wedervaren of die van de medeleden.

Met Steven in de ploeg was de ambiance
verzekert en aan onsportief gedrag had hij
een broertje dood. Dan kwam bij hem de
schoolmeester naar boven en werd
iedereen op zijn plaats gezet.

En dat terwijl “iedereen” dagelijks op
sociale media van alles en nog wat weet te
vertellen.

Na een thuiswedstrijd konden de spelers
traditiegetrouw een hapje bestellen. Dat
werd geleverd in de cafetaria en samen
met een lekkere pint bier verorberd. Steven
groot voorstander van een zak frieten en
een hand vol bouletten of hamburgers, kon
daar echt van genieten. Hij had maar één
probleem, zijn ogen waren groter dan zijn
maag. Ik heb nooit geweten dat hij zijn
grote zak frieten heeft opgekregen.

Op onze website (ttcsmash.be) staat dan
ook een oproep om eens een bezoekje te
brengen aan onze pagina op Facebook :
ttc smash heusden.
(Voorlopig alleen voor leden die eerst een
aanvraag moeten indienen bij het bestuur.)

Competitieverslagjes
Week 2

Ook als hij een pintje bestelde en de kelner
bracht dit bij hem aan tafel, dan moest hij
steeds kunnen roepen “ nootjes vergeten “.

Westel B - Heusden D : 14 - 2

Op onze fietsuitstappen, tekende hij steeds
present. De gordel rond Brussel, een
fietstocht van 100 km was voor hem niet
voldoende. Met de fiets reed hij van thuis in
Wilsele naar de startplaats in Zaventem. Bij
aankomst in Zaventem reed hij met de fiets
terug naar huis. Alzo had hij 140 km op de
teller staan. Kwestie van de benen nog
eens te trainen was zijn antwoord.

Onverwacht begon de eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen voor de D- en B- ploeg
al op 06/sep, en wel tegen Westel B.
Steven G reed met Ludo en Patrick Elsen
reed met Andy van Heusden naar
Westerlo. Na de afrit van de autosnelweg
kende Patrick de weg niet meer, hij reed
met zijn BMW in Westerlo door en door,
stoefen?
De wedstrijd begon met Selahatin en Ludo
tegen Joachim(E4) en Cas(E2). Selahatin
heeft gemakkelijk met 3:0 gewonnen maar
Ludo heeft spijtig genoeg met 5 sets
verloren. De volgende wedstrijden waren
Steven tegen Gunther(D6) en Ivo tegen
Jonas(E2). Steven had ook pech met 5
sets verloren en Ivo verloor met 0:3.

Steven we zullen je missen. Het gaat je
goed hierboven, rust zacht.

De volgende wedstrijden kon Selahattin
weer gemakkelijk tegen Cas met 3:0

Ook buiten het tafeltennis stond hij steeds
paraat om een handje toe te steken. Zo
was hij niet weg te denken op onze
jaarlijkse eetdag. Hij bemande er de toog
en zorgde dat de glazen steeds gevuld
werden.
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winnen en Ludo had weer de pech om te
verliezen met 5 sets. Steven kon zijn
tweede match gemakkelijk tegen Jonas
met 3:0 winnen en Ivo kon 1 set tegen
Gunther winnen. 4-6 verscheen op het
board.

Week 7
Heusden D - Paal E : 9 - 7
De D ploeg moest deze wedstrijd winnen
anders stonden zij de laatste in hun reeks.
De wedstrijd begon met Selahattin en
Steven tegen Gunter(D6) en Geert(D6).
Selahattin kon de eerste set wat
meespelen tot 13-15 maar daarna verloor
hij de volgende twee sets met groter
verschil. Steven speelde zijn eerste
wedstrijd goed en won met 3:0. De
volgende wedstrijden waren Natanaël
tegen Tips Jelle.(E0) en Arno tegen Van
Roy Jelle(E0). Natanaël moest vechten en
won gelukkig met 3:2 nipt, Arno won
redelijk gemakkelijk met 3:1.

Steven en Selahattin dachten op dat
moment dat wij nog een kans hadden om
te winnen. Maar voor de volgende
wedstrijden kon alleen Steven nog één
match tegen Joachim winnen hoewel we
nog vele wedstrijden hadden die we met 5
sets verloren.
Eindresultaat
4-12,
een
duidelijke
nederlaag, maar daarvoor waren er ook
enkele objectieve redenen zoals: de rare
ballen, de warme zaal, en… Ludo zijn
gedachten waren al bij de luxueuze cruise
op de Noorse zee…Wij proberen zeker de
terugmatch te winnen.
Steven Gong
Week 3

De volgende 4 wedstrijden waren juist
zoals de eerste 4 wedstrijden: alleen voor
Selahattin lukte het niet om te winnen, de 3
anderen konden hun tweede wedstrijd
winnen, dus de tussenstand zag er goed uit
met 6:2. Na de rust veranderde de situatie.
Steven verloor zijn concentratie, en samen
met Selahattin verloren zij beiden hun 2
volgende wedstrijden, dus 4 maal geen
punten erbij. Gelukkig wonnen Arno en
Natanaël wel hun derde wedstrijd.

Heusden D - Leo C : 6-10
Met Jos, Rudi, Ludo en Steven dachten we
toch een kleine kans te hebben op
minstens een gelijkspel tegen de
voorlopige leider in 4deA, maar zij kwamen
wel af met 3 x D6 en 1 D4. Ludo had zijn
dagje niet en kwam niet verder dan 1 set
winst tegen D6 Hilde, Jens en Els. Steven
kon daarentegen wat meer gewicht in de
schaal leggen en kon overtuigend winnen
van Hilde in 3 sets en met enige moeite in
4 sets van Jens. Els was dan weer net iets
te sterk.

Dus voor de laatste twee wedstrijden was
de stand 8:6. Dan verloor Arno nipt zijn
laatste wedstrijd met 5 sets tegen Gunter.
Resultaat vlak voor de laatste wedstrijd:
8-7. Nu werd het uiterst spannend…,
Natanaël moest tegen Geert tot 5 sets
spelen, en de 5de set ging als volgt: 9:9,
10:10, 11:10, 12:10! Het eindresultaat is
dus 9:7, een belangrijke overwinning!
Natanaël was DE man van de D ploeg dit
weekend!
Steven

Rudi, nog niet lang terug van vakantie, zat
precies ook nog niet helemaal gefocust en
kon enkel Jens over de knie leggen. De
meisjes wisten hem nadien nipt de mond te
snoeren in 5 sets elk.

Week 8

Jos deed wat van hem verwacht werd door,
niet zonder moeite, te winnen van de D6spelers. Oudgediende D4 Fabrice Staelens
(ooit nog C6 geweest) was daarentegen
een ras apart. Met zijn vieze zwarte
noppen en zijn keiharde voorhandsmashes
wist hij ons allevier in geen tijd onder tafel
te spelen.
Ludo

Mattec A - Heusden B
De B-ploeg met Rudi B, Patrick D, Patrick
E en Andy was de enige ploeg die op
zaterdag moest spelen in Mattec. Rudi B
en Patrick E reden apart alsook Andy en
Patrick D. Wanneer Rudi en Patrick E
aankwamen om 18h20 was er nog geen
vogel te zien (normaal moet de vogel een
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kat zijn maar die had de vogel al
opgegeten.) En jawel, plots stopt er een
wagen en we geraakten binnen tot aan de
deur van de hal zelf, nog even bellen en
niet te geloven maar ook die deur geraakte
zelf open, maar nu moesten de tafels nog
opgezet worden vooraleer we konden
spelen. Plots zei één van de jongens van
Mattec : "Jullie zijn zo vroeg ?". Begrijpe
wie begrijpe kan, maar hier zijn wij niet op
ingegaan.

Arno had er blijkbaar geen last van en kon
redelijk gemakkelijk de vier tegenstanders
vloeren. Herwig E2, Emy E2, Alessio E4 en
Prudent E6. Hij was achteraf alleen een
beetje boos op zichzelf dat hij toch één
setje verloren had tegen Emy.
Selahattin moest telkens in vijf sets de
duimen leggen voor Herwig met zijn
keiharde backhandsmashes en voor
Alessio die maar bleef aanvallen op de
hoge terugspeelballen. Emy en Prudent
kon hij dan weer gemakkelijk over de knie
leggen.

De wedstrijd zelf dan. We kwamen 1-3 voor
door winstmatchen van zowel Rudi, Patrick
D en Patrick E. Andy verloor zijn 1ste
wedstrijd kansloos tegen een C2 die
eigenlijk een C0 of zelfs B6 waard was. Na
de tiende wedstrijd stond de stand terug
gelijk (5 - 5) en kon het nog alle kanten uit,
maar met het voordeel een C2 in de ploeg
te hebben is het moeilijk om toch nog de
volle buit te pakken, en dat bleek ook zo te
zijn want hij nam 4 matchen voor zijn
rekening. Bij de wedstrijd Patrick E tegen
Dieter gebeurde er iets vreemds. Na een
topspin van Patrick op de voorhand van
Dieter bracht hij de bal hoog terug en dacht
hij dat ik opnieuw in zijn voorhand ging
spelen, maar op het laatste moment
bedacht Patrick zich en zette hem om het
verkeerde ten, (of iets in die aard) en
speelde de bal in zijn rughand, waarop hij
achter zijn rug om de bal terugspeelde en
die gelukkig voor Patrick over tafel
belandde (stand toen 7-7).

Steven en Ludo werden door de lepe
Prudent in de luren gelegd en konden ook
niet echt vat krijgen op de struise Herwig.
Steven wist wel redelijk vlot te winnen van
Emy in 4 sets en van de jonge Alessio in 5
moeilijke sets, waarvan enkel de eerste en
de laatste vlotjes gingen.
Ludo had dan weer weinig moeite met
Alessio, maar des te meer met Emy.
Hoewel de eerste twee sets mooi in zijn
voordeel uitdraaiden, keerde het tij in de
derde set en ondanks de goede coaching
van Patrick E werd set 4 een domper, want
met 8-10 uitzicht op matchbal kwam Emy
terug in de match en won met 14-12. Set 5
ving Ludo aan met een 5-1 achterstand
aan de wissel en kreeg daarna nog slechts
2 fatsoenlijke ballen op tafel. Al maar goed
dat de stand toen reeds in ons voordeel
was uitgedraaid met 9 winstmatchen.
Er was maar 1 douche beschikbaar, dus
ieder om beurt zich wassen en de anderen
konden dus op hun gemak de overwinning
vieren met een pintje enzo.

Rudi en Andy de arena in om toch nog iets
uit de brand te slepen. Wij ( Patrick E en D)
hadden er het volle vertrouwen in, maar
Rudi verloor van de zeer sterke C2 en ook
Andy moest het onderspit delven in de
vijfde set. Iedereen heeft inzet getoond en
dat alleen stemt me gelukkig, het is zoals
Patrick D aanhaalde tegen Patrick E en
daar heeft deze man overschot van gelijk in
: "Het is maar een spel..."
Patrick E

Ah ja, de C-ploeg was er ook. Die speelden
tegen Houthalen A en gingen jammerlijk de
boot in met 15-1 (winnertje van Marc) na
toch wel best goed bevochten matchen met
11 keer 4-sets en 1 5-setter.
Buitengekomen waren onze auto's lichtjes
bevroren en dus duurde het even voor we
op weg naar huis waren.
Ludo

Houthalen C - Heusden D : 7 - 9
Lang geleden dat we nog eens in 't lokaal
van Houthalen waren geweest. Mooie
nieuwe tafels, handig opbergbaar, snel en
glad oppervlak.
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wedstrijden Heusden C en Heusden D

Arno was wel in zijn goede doen en wist
met zijn topspins mooie punten te maken,
echter nog een klein minpuntje waar aan
gewerkt moet worden is het voorbereiden
om een punt te scoren, toch nog zeer goed
gespeeld Arno.

Beide ploegen speelden uit tegen
Houthalen. Wanneer we ter plaatse
kwamen zagen we een mooie hal met veel
lichtinval en nieuwe stevige tafels van
Cornilleau. De 2 coachen van deze avond
waren Rudi Boesmans en ook Patrick
Elsen.

Selahattin die donderdag nog de training
gevolgd had met enkel aanvullende
oefeningen deed het op training zo goed,
dat ik dacht dat hij in Houthalen op die
manier wel wat matchen zou kunnen
winnen. Wat bleek echter, hij verviel terug
op zijn alom gekende stijl door achteruit te
gaan en veel ballen in verdediging te doen,
en dan weet je dat ge die ballen om de
oren krijgt. Een wijze raad makker, tracht
los te spelen zoals op training en dan komt
de rest vanzelf. Einduitslag 7 - 9, een
welverdiende zege en proficiat.

Of deze aanwezigheid veel uitgehaald
heeft vertellen de resultaten en die zeggen
genoeg. Onze C-ploeg speelde tegen de
eerste uit de reeks en dat hebben ze ook
aan den lijve mogen ondervinden. De enige
van de avond die een wedstrijd naar zich
toe kon trekken was Marc G. Ook Kristel,
mede door de coaching van Rudi, was
dicht bij een overwinning gekomen, maar
verloor in de vijfde set met nipte cijfers. Ik
zou zeggen, pech Kristel, maar volgende
keer lukt het wel.

Verslaggever ter plaatse Patrick E
(met dank aan mede coach Rudi B)

Ook Nathaniel en Jos deden hun best om
tegen de koplopers een wedstrijd te
winnen, maar..helaas. Tegen Jos zou ik
willen zeggen(of ten minste willen
aanraden) met iets vuilere noppen te gaan
spelen in de toekomst, en ook is dit een
voorstel voor Kristel om in haar rh met een
soort tackiness C of iets dergelijks aan tafel
te komen. Jullie hebben het al begrepen,
de uitslag was 15-1, wel tegen een ploeg
die ondergeklasseerd was volgens mijn
bescheiden mening.

Beker van Limburg 2019 - 2020
Hierbij een kort verslag van wat er heeft
plaatsgevonden tijdens de poulefase van
de beker van Limburg:
"Ook dit jaar neemt onze club deel aan de
Beker van Limburg. Deze competitie begint
met een poulefase, waarin de beste 2
ploegen uit iedere groep doorgaan naar de
1/8e finales. Iedere ploeg bestaat uit 3
spelers en de wedstrijden worden gespeeld
met
voorgift,
waarbij
een
lager
geklasseerde speler iedere set enkele
punten voorsprong krijgt volgens de
handicaptabel.

Tegen de D-ploeg kan ik zeer kort zijn, als
trainer van deze jongens voelde ik het mijn
taak om regelmatig enkele dingen recht te
zetten. Steven G speelde in zijn
vertrouwelijke eigen stijl en wist zijn
tegenstanders bijzonder moeilijk te maken.
Tegen Emy echter mocht de coach Steven
even bij hem te roepen om enkele
richtlijnen te geven en dat draaide dan ook
uit in het voordeel voor hem (goed Steven,
doe zo verder). Ook bij Ludo moest ik
regelmatig bijspringen maar dat draaide
dan weer de verkeerde richting uit. Zeker in
zijn laatste match tegen Emy was hij op
sommige momenten iets te hevig waardoor
hij heel dikwijls het netrandje raakte en zo
de bal over tafel ging, jammer maar
helaas...

Traditioneel
wordt
deze
competitie
gewonnen door TTC Schulen, die meestal
aantreden met 3 B-spelers, en ieder jaar
proberen andere clubs hier een stokje voor
te steken. Voor TTC Heusden zijn dit jaar
Wouter, Frederik & Marco ingeschreven als
ploeg. Dit wil zeggen dat 2 van deze 3
ingeschreven spelers móéten spelen, en
dat 1 speler mag worden vervangen.
De eerste wedstrijd was een thuismatch
tegen Leopoldsburg, die kwam aandraven
met een C, D en E-speler. Wouter, Jimmy
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(die Marco kwam vervangen) en Frederik
konden het thuisvoordeel eenvoudig
benutten en wonnen met grote overmacht
(9-0) op eenvoudige wijze de wedstrijd. De
af te geven voorgift bleek in geen enkele
wedstrijd een probleem te zijn.

Al bij al dus een geslaagde poulefase voor
onze ploeg...een eerste plaats in de groep
en een ideale voorbereiding op het begin
van de competitie!
To be continued in December...”
Frederik

De tweede wedstrijd werd gespeeld in
Mattec, op 35 minuten rijden van Heusden.
Deze keer traden vaste waarden Wouter &
Frederik aan met de nieuwe aanwinst van
de club, Rudi B. De tegenstanders waren 3
E-spelers; 2 met slechts enkele jaren
ervaring en één met al heel wat ervaring.
Wouter en Rudi raasden als een windhoos
door hun wedstrijden, en na nog geen 40
minuten stonden er al 5 winstwedstrijden
op het bord. Frederik, worstelend met de
voorgift,
zijn
niveau
en
de
uitomstandigheden, kwam echter wel in de
problemen tegen de lager geklasseerde
spelers en kon alleen zijn eerste wedstrijd
winnen, om daarna kansloos de laatste 2
wedstrijden te verliezen.

De 8e finale voor Heusden A - Hoeselt B
wordt betwist op donderdag 12/12 19u00
in onze sporthal.
Alle info in tijdschrift ttlk132
--------------------------------------------------------

Warmste week
Rackets And Bats For Life 2019
Hebad BC, TTC Smash Heusden en TC
Heusden hebben opnieuw de handen in
elkaar geslagen voor het goede doel.
Samen organiseerden ze een racketsportevenement voor 'Music for Life'.
Het opzet was om een ontmoeting te
organiseren, voor ALLE sportievelingen,
waarbij elk van de drie racketsporten, die
op de site van sporthal Olympia gespeeld
worden, aan bod komen. Dus een tornooi
waarbij deelnemers het tegen elkaar
opnemen in zowel tennis, badminton als
tafeltennis.

De derde wedstrijd vond plaats in Stokrooie
en zou beslissen over wie groepswinnaar
zou worden. Voor Heusden namen Wouter,
Frederik en supersub Martin het op tegen 3
C-spelers van Stokrooie, waaronder een
ex-B4 die na enkele jaren afwezigheid
terug is begonnen. Frederik en Wouter
begonnen allebei met een redelijk vlotte
overwinning in de eerste ronde, maar in
ronde 2 moest Martin zijn meerdere
erkennen in de C0 en Frederik verloor vrij
kansloos tegen een van de twee C4’s.

Het goede doel, dat wij hiermee willen
steunen, is ‘De Droomboom vzw’.
‘De Droomboom’ wil vrijetijdsbesteding
toegankelijk maken voor ALLE kinderen
van 0 tot 12 jaar, in de wijk Berkenbos. Ze
willen 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.

In de derde ronde begon Martin in zijn
ritme te komen, en won hij met vlotte 3-0
cijfers, terwijl Wouter geen potten kon
breken tegen de sterke C0. Bij een 3-3
stand mochten Wouter en Martin opnieuw
aantreden. Martin had het alweer allemaal
goed onder controle en won zijn wedstrijd
met 3-1, en Wouter won zijn wedstrijd in
een bloedstollende 5-setter: 3-5 voor
Heusden en de winst was een feit.

Spijtig dat er wat weinig inschrijvingen
waren, waardoor alle deelnemers hun
matchen konden afwerken tussen 13:00h
en 18h00h. Maar iedereen vond het een
mooie ervaring om eens van andere
sporten te proeven. Het was zeker niet zo
gemakkelijk als het leek, zonder de juiste
techniek en houding. Maar zo konden we

De laatste wedstrijd van Frederik deed er
niet meer echt toe, maar voor de goede
orde delen we mee dat hij deze verloor en
de eindstand vastlag op 4-5.
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wel waardering opbrengen voor elkaars
capaciteiten en werd het een leuke
sportieve namiddag die tevens een mooi
centje opbracht voor het goede doel.

Nieuwe leden
Sinds september zijn er alweer 8 nieuwe
jeugdspelers ingeschreven:
Cetinkaya
Elsen
Mues
Fritzsche
Westen
Schepers
Blomme
Hermans

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

Emir
Joël
Daan
Flint Arthur
Victor
Vic
Lukas
Thibault

28-12-2008
4-12-2007
13-11-2006
7-2-2006
2-9-2005
31-5-2005
25-1-2005
27-6-2003

In bijlage het vernieuwde clubboekje in
pdf-formaat, dat je kan downloaden op je
pc en/of smartphone en eventueel printen.
Of alleen de nieuwe sterktelijst en de
bladzijden met de gegevens van de andere
clubs zijn wellicht interessant om in je
smartphone te bewaren.
In het kader van de GDPR (wet op de
privacy) geen ledenlijst in het boekje. Je
kan deze bekomen op aanvraag bij Ludo of
onze secretaris Jimmy.
Wie een gedrukt exemplaar wil van het
boekje, mag een seintje geven aan Ludo.

Kienen
Dinsdag 5 november 2019 was het weer
onze jaarlijkse beurt om de wekelijkse
kienavond in Berkenbos te helpen
verzorgen.
Met 6 vrijwilligers stonden we paraat om de
zaal te helpen klaarzetten, de keuken en
toog te bemannen of als garçons de
dorstigen te laven.
Met het koude weer moest bijna tweederde
van de bijna 200 kieners koffie hebben,
zodat halfweg de tweede helft de twee
grote percolators al leeg waren.

Data komende evenementen
 Onze jaarlijkse eetdag vindt plaats op
zondag 16 februari 2020. Eerdaags
start de kaartenverkoop en vragen we
dat alle leden hun best doen om er
zoveel mogelijk aan de man te brengen
( familie, buren, vrienden en kennissen.)

Ook de broodjes, vlaai en bouletten vonden
gretige aftrek. Jos en Steven hadden in de
keuken hun handen vol met klaarmaken
van die bouletten volgens de wensen van
de spelers en tussendoor koffie te
schenken.

 Paaszaterdag 11 april 2020 verandert
de sporthal weer in een slagveld tijdens
ons clubkampioenschap. Daar wordt
soms harder gestreden dan tijdens de
competitiematchen. Aansluitend wordt
er vredig getafeld.

Marc en Ludo moesten op sommige
tijdstippen (pauzes) een tandje bijsteken
om de glazen te vullen en af te wassen,
zodat de obers snel de kieners konden
bedienen.
Marco en Rudi B liepen soms haast de
benen vanonder hun lijf om iedereen van
zijn drankje te voorzien vooraleer de
volgende kienronde ging beginnen. Want
dan moest het muisstil zijn om de
afgeroepen getallen goed te horen.

 Als afsluiter van het seizoen houden we
weer een gezellig clubfeest met lekker
eten en drinken en vermakelijkheden op
zaterdag 16 mei 2020.
Zet deze datums al in uwe smartphone,
hang ze ook op uw prikbord in de keuken
en schrijf het eerdaags op uwe nieuwe
kalender van 2020 die in uw slaapkamer of
living hangt. Verdere info volgt.

Al dat gezwoeg leverde toch weer een
mooi sommetje op voor de clubkas.
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➢ 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.

Eten thuismatchen
Leden die ’s avonds blijven eten na een
thuismatch betalen 2,5 euro aan Paul.
Bijdrage club: 2,5 euro per lid die mee eet
 ± 1,5 euro per lid over
Paul houdt dit geld bij en hiermee gaan we
eten bij onze sponsor Savarin op het einde
van het seizoen. Het gespaarde bedrag
tijdens thuismatchen wordt gedeeld door
het aantal mensen die mee gaan eten.
Ieder betaalt verder gewoon zijn eigen
rekening bij Savarin waar de ‘’clubbijdrage’’
van afgetrokken is.

➢ 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 het
dubbelspel dient de bal achtereenvolgens 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.

Voorbeeld:
- 200 euro bij elkaar gespaard via kassa
eten thuismatchen
- 10 mensen gaan eten bij Savarin
- Rekening van bepaald persoon: 45 euro
Deze persoon zal dan (45 – (200/10)) =
25 euro betalen.

➢ 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.

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

Victor W
Ward M
Arno V
Vince L
Steven G
Kristel C
Xander A
Jimmy B
Joël E
Emir C
Ebbe L
Lukas B

02/09
06/09
07/10
08/10
25/10
02/11
10/11
15/11
04/12
28/12
09/01
25/01

Selahattin Ö
Jos N
Luwe Q
Marco L
Marijn B
Rudi G
Daan M
Ivo C
Rudi B
Marc G
Ludo B

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

03/09
08/09
07/10
12/10
01/11
09/11
13/11
27/11
11/12
31/12
16/01

➢ Wanneer de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter 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.
➢ 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

Provinciale Arbitrage Commissie
Vooral voor de nieuwelingen, maar ook
voor sommige oudgedienden worden hier
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.

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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