TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

April 2020
Onze eetdag was weer een succes, met een
300-tal gasten, die zonder uitzondering
tevreden naar huis gingen

Beste leden,
In plaats van een winter kregen we een
naherfst en de lente is al een maand ofzo
vroeger begonnen. Voorjaarsmoeheid steekt
al her en der de kop op, samen met het
botten van struiken en bomen, maar ook met
corona en andere virussen. Maar daar laten
we ons niet door klein krijgen. Volg de
aanbevelingen van de regering en gebruik je
gezond verstand.

Als volgende evenement stond op 11 april
(paaszaterdag) ons clubkampioenschap op
de planning. Maar dit kan dus niet
plaatsvinden. Ook ons jaarlijks clubfeest op
16 mei en de algemene ledenvergadering op
28 mei zouden eventueel nog in het gedrang
kunnen komen.

De terugmatchen werkten we voorlopig af
met wisselend succes. A-, C- en D-ploeg
deden het goed, maar onze B-ploeg ging
blijkbaar weer in de problemen komen.

Beker van Limburg

Door die coronavirus-situatie echter heeft de
Vlaamse Tafeltennisliga beslist om de
einduitslag te bepalen na de 18e speeldag.
Dus kan onze B-ploeg als derde laatste niet
zakken naar een lagere reeks.

1/8e finale 12 dec 2019:
Weer een overwinning van Heusden A, nu
met Frederik, Jimmy en Marco. Deze keer
was Hoeselt B het slachtoffer : 5 - 4.

Voor de rest van de competitiewedstrijden
heeft het bestuur van de Vlaamse
Tafeltennisliga beslist dat alle geplande
organisaties van de Vlaamse Tafeltennisliga
en de Vlaamse provincies tijdens het
seizoen 2019-2020 (dus tot 30 juni 2020)
niet doorgaan. Zie de mededeling van
maandag 23 mrt achteraan in dit Smashke
en de “eind”rangschikking op de site van de
VTTL (vttl week 18) en op onze website
(www.ttcsmash.be) .

Met deze overwinning ging Heusden door
naar de kwartfinales, waar ze door het forfait
van Lipalet A meteen doorstootten naar de
halve finale.
Deze moest gespeeld worden tegen TTC
Tamara Hoeselt A.
Maar door omstandigheden moest onze
ploeg forfait geven en zijn ze dus
uitgeschakeld na toch een mooi parcours.

Competitie

Sinds januari hadden we ook een
jeugdploeg ingeschreven. Zij speelden in
een reeks met o.a. enkele noord-Limburgse
clubs. Voor hun eerste twee uitmatchen
moesten ze al naar Molenbeersel en
Voorshoven (toch al gauw 45 à 50 minuutjes
rijden). Tot nu toe hebben ze al 2 van de 6
wedstrijden gewonnen. Niet slecht voor deze
beginnelingen! De voorlopige stand vind je
met deze link .

Eerst nog enkele verslagen van de
heenwedstrijden.
Week 10
Heusden C - Alken A : 10 - 6
De tweede in de algemene rangschikking,
nl. Alken A kwam bij ons op bezoek.
Frederik had een heel sterke C-ploeg in
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elkaar gestoken, met Patrick Deruyck,
Kristel, Martin en Marc. Dit was mogelijk,
omdat de eerste 16 spelers op de sterktelijst
allemaal konden spelen. Alken met Stefaan
D0, Koen D0 en de broeders Rudi D0 en
Danny D2, dachten hier met de vingers in de
neus de drie punten mee naar huis te
nemen, maar dat viel tegen.

weer spelen en bewapende ons deze keer
met een natte dweil om de spekgladde vloer
te overwinnen. Natanaël won zijn match en
Arno verloor. De volgende matchen wonnen
we allemaal vlot. Een overwinning van 4-12
was de uitslag.
Natanaël

De wedstrijd begon ideaal met 4
overwinningen in het eerste kwart. Stand 40. Half weg was het al 5-3 en enkel Patrick
kon zijn wedstrijd winnen. In het derde kwart
moest enkel Kristel haar meerdere
herkennen in Stefaan. Stand 8-4 en het
eerste extra puntje was binnen. In de laatste
wedstrijden konden Patrick en Martin het
laken naar zich toe trekken, Marc verloor
voor de tweede keer zijn 5-setter en Kristel
verweerde zich goed, maar kon toch net niet
winnen.

En hier de wedervaren van de eerste
terugmatchen.
Week 14
Jeugdmatch :
Voorshoven A - Heusden A :15-1
En dan was het zover, 25 januari 2020, de
eerste wedstrijd voor onze jeugdspelers
waar ze zolang naar uitgekeken hadden.
Een verre verplaatsing naar Voorshoven.
Zoals afgesproken vertrokken we goed op
tijd zodat onze jongens de tijd hadden om
zich goed op te warmen. Het liep echter
anders uit want Patrick, met Jos, Tibault en
zijn mama Nathalie waren op een bepaald
moment 3 keer op dezelfde plaats
doorgekomen wegens omleidingen.

Eindstand 10-6. Enfin, we waren blij met
onze overwinning, te meer toen we zagen
dat ook onze andere ploegen hun competitie
hadden gewonnen. Vier ploegen die hun
tegenstrevers aftroeven, dat is al enkele
jaren geleden. Moe en voldaan trokken we
richting cafetaria voor een natje en een
droogje.
Marc

Uiteindelijk zijn we toch in het gezellige
lokaaltje aangekomen om kwart voor twee,
waar de tegenstanders ons reeds aan het
opwachten waren en waar ook al onze twee
andere spelers zich aan het opwarmen
waren, namelijk Daan en Jorn. Thibault kon
zich opwarmen tegen Patrick en met
aanmoedigende woorden van Jos en Patrick
konden de wedstrijden van start gaan. En
snel werd duidelijk dat de jeugdspelertjes
van de thuisploeg al langer bezig waren dan
die van ons, maar dat weerhield Jorn niet
om zijn eerste wedstrijd op schitterende
wijze te winnen, en of hij gelukkig was
daarmee liet hij dit ook zien aan de vele
meegereisde supporters, waar onder de
mama van Daan, Mama An en Papa Gert
van Jorn en Mama Nathalie van Thibault,
allemaal mensen waarvan je het geluk op
hun gelaat kon zien stralen van wat onze
jongens presteerden, en terecht, want ook
Thibault wist een set naar zich toe te trekken
en Daan, die meer dan zijn best deed, maar
telkens jammer genoeg net iets te kort
kwam. Ook in het dubbelspel hebben de

Week 11
Rijkel-Borgloon B - Heusden C: 4-12
Met goede hoop kwamen we aan en
hoopten een mooie match te kunnen spelen.
Jos en Patrick begonnen met hun eerste
match en het was al vlot 2-0 voor ons.
Hierna moesten Natanaël en Arno aan de
bak. Maar zij werden verrast toen ze
begonnen met hun match. De vloer schoof
even hard als een schaatsbaan waardoor
bewegen gevaarlijk werd. Arno deed extra
hard zijn best en wist een overwinning te
behalen. Bij Natanaël liep het anders. Hij
speelde namelijk tegen een speler met
dubbele noppen, geen schijn van een kans.
Hierna wonnen Jos een Patrick weer vlotjes
en waren Arno en Natanaël weer aan de
beurt. Arno weerde zich goed maar verloor
en Natanaël verloor ook tegen de andere
noppenspeler. Gelukkig mochten we meteen
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onzen heel mooie dingen laten zien, en dat
belooft dat het in de toekomst allemaal beter
gaat worden. De tweede en derde wedstrijd
van Jorn waren ook van een zeer goed
niveau en met uitslagen als 12-10, 11-9 en
13-11 wil dat zeggen dat hij zeker niet moest
onderdoen voor de spelertjes van de
thuisploeg. Hetzelfde voor Thibault en Daan
die in de verste verte niet naar huis
gespeeld werden en die op bepaalde
momenten ook setballen hebben gehad.

Jongens,
nog
veel
moed en als
je
goed
luistert naar
wat
de
trainers jullie
meegeven
ben ik er van
overtuigd dat jullie zeker nog heel veel
progressie gaan maken, je zult zelf wel zien
na een half jaar wat je allemaal hebt
bijgeleerd, en denk eraan het is maar een
spelletje. Enjoy. Je verslaggever ter plaatse
Patrick. (Bedankt nog Jos om mij en de
jongens te steunen.)
Patrick Elsen

Jongens, bedankt voor jullie inzet, sportiviteit
en positieve instelling waarmee jullie achter
tafel kwamen, dit is niet vanzelfsprekend,
want hoe waren wijzelf als we voor de eerste
keer achter tafel kwamen, tot en met
zenuwen
die
gespannen
stonden
(remember). Ik meen dan ook te mogen
zeggen van Jos en mezelf dat we meer dan
terecht fier mogen zijn op de fijne zaterdag
middag die jullie ons gebracht hebben. Ook
nog dank aan Ludo die ook de verdienste
heeft gehad om onze jeugd de kennis en
liefde voor het spel bij te brengen.
Intussen heeft Jos er nog wat werk
bijgekregen
om
de
tuin
te
gaan
onderhouden bij de ouders van Thibault. Wij
wensen alvast heel veel geluk aan Thibault,
deze jongen zal in maart een zeer zware
operatie moeten ondergaan, het zou hem
deugd doen als wij hem zouden bijstaan
door een bezoekje te brengen of een kaartje
te sturen, deze mensen hebben al genoeg
tegenslag gekend en wij weten allemaal hoe
je simpelweg iemand gelukkig kan maken,
alvast veel sterkte gewenst van de
trainersstaf, Jos, Ludo en Patrick.

Week 16
Hasselt A - Heusden A : 6 - 10
Zaterdag 15 februari 2020 stond er een
topper op het programma in 1e provinciale.
Onze A-ploeg, derde in de stand, nam het
op tegen de ongeslagen competitieleider
Hasselt A. Jimmy, de kapitein en grote
roerganger van de A-ploeg, lag de hele
week voorafgaand aan de topper in de zetel,
geveld door de waterpokken. Ben, op het
laatste moment opgeroepen als invaller, was
gelukkig beschikbaar en zo kwam de Aploeg met Ben, Paul, Wouter & Frederik
gemotiveerd aan in Hasselt.

Ook nog onze welgemeende dank naar de
ouders die zo talrijk aanwezig waren. Een
goede raad, blijf jullie zoon bijstaan in dit
leerproces en het komt meer dan goed, let
op wat ik zeg! - Als je een wedstrijd niet kan
meespelen, is niet zo erg, maar verwittig aub
goed op tijd Ludo of Jos zodat zij de tijd
hebben om een passende vervanger te
zoeken, dank bij voorbaat. - Ook dit wou ik
nog even vermelden.

Tijdens de opwarming werd het duidelijk dat
bij Hasselt vaste waarde Frederik (B2, 100%
winst in 1e provinciale) werd vervangen door
Robin (B4), en sloop de hoop om iets te
rapen stilletjes in de gedachten van de
bezoekers. Het gameplan was om alle vier
geen wedstrijden te laten liggen tegen de
derde (Sven, C2) en vierde (An, C4) speler
en eventueel voor de verrassing te zorgen
tegen Robin of Michiel (C2, 97% winst in 1e
provinciale).

De uitrusting waarmee het kleine clubke
Voorshoven mee voor de dag kwam, was
echt wel mooi om te zien. (zie foto) –
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De eerste ronde mochten Ben en Frederik
aandraven tegen respectievelijk Sven en An.
Ben had geen enkel probleem en moest
slechts 11 tegenpunten dulden tijdens de
hele wedstrijd. Frederik had het echter een
pak moeilijker. Hij verloor de eerste set met
14-12, na zelf 4 setpunten te hebben gehad,
won de tweede set en verloor de derde. De
peptalk van Wouter voor aanvang van set 4,
en de gedachte dat er absoluut niet mocht
worden verloren zo vroeg in de wedstrijd,
was voldoende om sets 4 en 5 relatief vlot te
winnen. Zo stond Heusden meteen 2-0 voor;
een goed, maar verwacht, begin.

uitputtende vijfsetter en kwam weer 2-0
voor...om daarna weer 2-2 gelijk te komen.
Gelukkig begon hij prima in de vijfde set en
gaf hij zijn riante voorsprong niet meer uit
handen: 11-3. Het stond 3-7 na ronde 5.
Nu mocht Ben aan de slag tegen toptalent
Michiel. Ben, dit jaar onze absolute
supersub en tot dan toe de ganse avond in
een zetel aan het spelen, zou het Michiel
wel eens knap lastig kunnen maken met zijn
vieze noppen en verraderlijke opslag. En zo
geschiedde...zonder de nodige bijsturing
kreeg Michiel geen vat op de service van
Ben, die mooi bleef variëren, en ook het
effect van de lange noppen deed zijn werk.
Zo won Ben relatief vlot met 3-0 tegen het
grootste Limburgse talent van de laatste 10
jaar.

Ronde 2 beloofde moeilijker te worden. Paul
verloor, na stevig weerwerk, in 3 sets van
Michiel, die hard werd aangemoedigd vanuit
de tribunes. Wouter verloor zijn eerste set
tegen Robin, maar duwde zijn niveau
omhoog en begon de rally's meer en meer
naar zich toe te trekken. Sets 2, 3 en 4
waren zo voor hem en zo stond het opeens,
onverwacht, 1-3 in het voordeel van
Heusden.

Frederik nam het op tegen Robin, die dit jaar
nog niet veel gespeeld had en te pakken
leek, en won de eerste set. In set 2 begon
Frederik de fouten weer op te stapelen en
verloor hij met 11-8, om zich daarna voor te
nemen om iets meer op zekerheid te spelen
en niet meer in de backhand van Robin te
topspinnen. Zo kon hij sets 3 en 4 naar zich
toe trekken en was de verrassing
compleet...met een 3-9 tussenstand was het
eerste verlies van Hasselt A dit jaar een feit.

In de derde ronde stond er alweer geen
maat op Ben, die nu wel 13 tegenpunten
moest dulden van An. Frederik won deze
keer ook relatief makkelijk van Sven en zo
stond het 1-5.
Ronde 4 begon schitterend voor Paul, die
2-0 voorkwam in sets en de ene prachtige
rally na de andere speelde. Sets 3 en 4
waren minder, met meer eigen fouten en
minder aanvallend initiatief, en dus kwam
het aan op de vijfde set. Na een gelijk
opgaand begin zat het evenwel niet mee en
bij een 9-8 achterstand werd dit nogmaals
benadrukt met een mooie rally, die echter
slecht uitdraaide voor Paul met een aroundthe-net shot van Robin, waar helaas heel
wat geluk mee was gemoeid. Het vat was af
en Paul verloor set 5 met 11-8 en de
wedstrijd met 3-2. Het stond 3-5 tijdens de
rust.

De laatste wedstrijden waren niet meer van
zoveel belang. Paul won zijn wedstrijd tegen
An vlot in 3 sets, Sven verbaasde vriend en
vijand door Wouter in 3 sets kansloos te
verslaan (“die speelde precies zoals hij in
zijn dromen zou pingpongen...alles kwam
erop” dixit Wouter) en bij Frederik en Ben
was het vet van de soep.
Zo eindige de avond met een 6-10
overwinning tegen de competitieleider.
Hierna werden er nog enkele Herckskes
genuttigd in het lokaal, waarna het Mollehol
nog werd bezocht voor frietjes en enkele
G’ackies
Uw vliegende reporter (Fred)
week 18

Wouter kende in ronde 5 geen enkel
probleem met An, maar moest er toch wel
zijn koppeke bij houden om met 3-0 te
winnen. Paul mocht na de drinkpauze ook
meteen weer aan de slag tegen Sven en
had niet meteen last van de vorige

Jeugdmatch Schulen B – Heusden A : 7-3
Ludo ging mee naar Schulen om Daan, Yorn
en Thibault bij te staan in deze strijd.

4

Bij het vertrek al enig misverstand, Ludo
dacht dat hij Daan moest ophalen aan de
sporthal, omdat Thibault en mama zelf reden
en ook Yorn met zijn mama. Bleek nu dat
ook Daan’s papa mee ging supporteren en
zij samen carpoolden. Oké. Net vertrokken,
even stoppen om te vragen hoe we best
reden omdat er in Genenbos nog gewerkt
wordt aan de weg. Via verschillende routes
geraakten we er dan toch op tijd.
Daan en Yorn begonnen al dadelijk op te
warmen en Thibault kon tegen Ludo
inspelen, want die had natuurlijk zijn palet
ook mee voor dit moment.
Pa en mama’s warmden zich ondertussen
op met een kopje koffie in de cafetaria. Maar
bij het begin van de wedstrijd verhuisden ze
toch naar een bank op de zijlijn van het
speelveld om de jongens van nabij te
kunnen aanmoedigen.
Thibault en Yorn startten sterk tegen NG’s
Yannick en Daan VDB. In resp. 4 en 5 sets
wisten ze te zegevieren. Voila, de toon was
gezet. Onze Daan moest nu wel laten zien
dat hij uit hetzelfde hout was gesneden.
Helaas kon hij enkel in de 2de set even een
vuist maken tegen E6 Eppo (16-14).
Daarna volgde wel een reeks verliesmatchen met telkens 3-0. Maar Daan wist
toch nog een setje mee te pikken tegen
Yannick en verloor dan ook maar nipt.
Het dubbelspel met Thibault en Daan was
spannend, maar af toe wat chaotisch wat
betreft het wisselen bij een nieuw opslag. En
soms een beetje discussie wanneer de
scheidsrechter van dienst Eppo zich
vergiste.
Yorn wou toch nog even laten zien dat het
beter kon en wist zijn laatste match in 4 sets
te winnen tegen Yannick, na de eerste set
verloren te hebben met 13-11.
Thibault deed daarna nog zijn best tegen
Eppo, maar die was te sterk.
Alleen de uitslag was niet plezant, maar de
rest wel. Goed en fair en met plezier
gespeeld, zodat ook de supporterende
ouders zagen dat het de moeite waard was
om de nieuwe sport van zoonlief te steunen.

Vriendenmatch in As
Jos en enkele ouders reden met 5 van onze
jongste leden en Bryce naar As voor een
vriendenmatchke tegen hun benjamins en
miniemen en wat oudere tegenstanders voor
Bryce.
Spring in ’t veld Joël wist zelfs zijn 3
tegenstanders te vloeren. Bryce, Ward en
Sander konden elk 2 overwinningen in de
wacht slepen en Vince en Giel kregen er
toch ook elk 1 eentje op de knieën.
Blijkbaar was het zeer plezant geweest en
komen die van As ook nog eens bij ons
langs voor een revanchke…
Paal E – Heusden D : 13-3
De D-ploeg had het moeilijk om een
volledige ploeg op te stellen omdat Natanaël
in de C ploeg Jos moest vervangen.
Uiteindelijk kon Steven toch meespelen en
was het probleem van de ploegopstelling
opgelost.
De match begon met Ludo tegen Jelle
Tips(E0) en Selahattin tegen Jelle Van
Roy(E0). Ludo speelde goed maar verloor in
de 4de set nipt met 11:9. Selahattin won
wel met 1:3. De volgende wedstrijden waren
Steven tegen Gunter(D6) en Ivo tegen
Geert(D6). Ivo kon af en toe goed spelen
maar verloor met 3:0. Steven speelde heel
goed, hij kon met 1:3 winnen. Dus het
resultaat was 2:2.
Maar de volgende wedstrijden werden
moeilijker. Wij verloren bijna alles behalve
dat Steven nog 1 wedstrijd kon winnen
tegen Geert(D6). Selahattin, in zijn bekende
verdedigende stijl, wist iedere tegenstander
haast tot wanhoop te drijven, maar moest
toch driemaal de duimen leggen. In de
laatste wedstrijd moest Ludo tegen
Geert(D6) spelen. Ludo was eerst 2:0 voor
maar de vierde set verloor hij nipt met 15:13.
Daarna werd de 5de set moeilijk voor hem,
hij verloor met 3:2, een pijnlijke nederlaag
voor Ludo. Het eindresultaat : 13:3.
Het coronavirus heeft voorlopig nog niet veel
invloed op onze tafeltenniswedstrijden. In de

Ludo
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2020 ITTF Qatar Open van de voorbije week
gaven de spelers – volgens officieel advies na de wedstrijd geen hand aan elkaar en
aan de scheidsrechters.
Steven Gong

Eetdag

Welgemeende dank aan de clubleden en
eventuele vrijwilligers die dit weekend
hielpen om deze dag te doen slagen.

16/02/2020

Zaterdag verliep de voorbereiding, ondanks
2 helpers minder, toch enigszins vlot. Ivo,
Marc, Ludo, Johan, Gustaaf en Jos staken
een tandje bij. Jos bekommerde zich vooral
om de toog.

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

Na enige discussie bij het opstellen van de
tafels, opdat er toch genoeg tussenruimte
zou blijven om iedereen vlotjes te kunnen
bedienen, werd een goed resultaat bereikt
door Ludo, Marc en Gustaaf.

Volgende evenementen
-CLUBKAMPIOENSCHAP

11 april 2020

Het is weer bijna paaszaterdag, dus tijd voor
ons clubkampioenschap. (en paaseikes)

Potjes vullen kon Johan nog als de beste
met wat hulp van Jos en Gustaaf. Ivo wist de
koude schotels en slaatjes in sneltempo af
te werken toen Johan, Marc en Ludo
kwamen helpen.

Helaas, dat stomme coronavirus heeft
ook dat verpest. We zoeken eventueel
nog naar een vervangdatum of we slaan
het dit jaar over.

Dit alles duurde nu wel een uurtje langer dan
gewoonlijk...

-CLUBFEEST
Noteer voorlopig zaterdag 16 mei 2020 als
een avond waarop je niets anders hoeft te
plannen.

Zondag kregen we bijna 300 eters over de
vloer. Overal lovende commentaren en geen
klachten (uitgezonderd sommigen die de
porties te ruim vonden...).

Indien nodig (coronamaatregeling voor
mei) en mogelijk (beschikking over een
lokaal), moeten we het wellicht uitstellen
naar een nader te bepalen datum later dit
jaar

De keukenpieten moesten met een man
minder op sommige momenten een tandje
bijsteken. De mannen van
de afwas hebben dit jaar
maar 2 soepkommetjes
laten sneuvelen.

De inschrijvingsformulieren volgen normaal
gezien in april. Maar het zou fijn zijn als je al
zo vroeg mogelijk kon antwoorden op deze
vraag: ”Ben je zeker en vast van plan om
naar ons clubfeest te komen?”

Een zestal gasten had geen
inschrijvings-kaart aan de
inkom. Na enig overleg
bleek dat Ludo deze
inschrijvingen had zoek
gemaakt in zijn veel te grote
sporttas en daardoor kwam onze chef-kok
een beetje in de problemen met zijn te
verdelen porties. Maar voor alles werd een
oplossing gevonden en niemand moest met
honger naar huis.

-ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 28 mei 2020.
(idem “clubfeest”)
-De inschrijvingsformulieren voor het
VOLGENDE SEIZOEN zullen eind april
worden uitgedeeld en we verwachten dat
onze leden nu eens niet zullen wachten tot
het laatste nippertje om te laten weten dat
ze hun geliefkoosde sport/hobby verder
willen uitoefenen in de schoot van onze club.

Het af- en opruimen 's avonds ging ook vlot
en rond half tien was iedereen weer thuis
voor een welverdiende nachtrust.
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Hoe vroeger we weten op hoeveel
competitiespelers we kunnen rekenen, hoe
beter we ons kunnen voorbereiden op
toekomstgerichte zaken, zoals het aantal
ploegen dat we gaan inschrijven.

Een eindrangschikking werd vastgelegd voor
de Landelijke interclub, rekening houdend
met de sportreglementen en de coëfficiënt
van de gespeelde wedstrijden in alle
reeksen. Ook in de Vlaamse provincies werd
overeengekomen om dit systeem toe te
passen op dit seizoen.
Doordat er geen eindrondes georganiseerd
worden, verwijzen we naar artikel C.9.11.42
van de Nationale Sport-reglementen:
Indien er nog vacante plaatsen zijn en er
geen eindronde werd georganiseerd tussen
de ploegen die in de verschillende reeksen
op gelijke hoogten eindigden, wordt de
volgorde voor bijkomende stijgers als volgt
bepaald:
De eerstvolgende plaats van bijkomende
stijger wordt toegekend aan die ploeg die
het hoogste quotiënt behaald tussen het
aantal behaalde punten ten overstaan van
het maximaal aantal te behalen punten in de
respectieve reeksen.
Voor wat betreft trainingen en evenementen
in de eigen lokalen: volg nauwgezet de
richtlijnen van de overheid, dit op straffe van
zware boetes.
We betreuren deze beslissing te moeten
nemen maar de gezondheid van onze
spelers,
speelsters,
fans,
trainers,
vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar
gebracht worden. Uiteraard blijven wij de
situatie van heel dichtbij opvolgen en hopen
we het seizoen 2020-2021 met een goede
gezondheid aan te kunnen vatten.
Alle info omtrent het corona-virus kan U nog
steeds terugvinden op:
http://www.info-coronavirus.be/

Vlaamse organisaties en
competitie 2019-2020
maandag 23 maart 2020
Het bestuur van de Vlaamse Tafeltennisliga
heeft beslist dat alle geplande organisaties
van de Vlaamse Tafeltennisliga en de
Vlaamse provincies tijdens het seizoen
2019-2020 (dus tot 30 juni 2020) niet
doorgaan. Dit heeft volgende gevolgen:


Afgelasting resterend programma
landelijke en provinciale
interclubcompetitie
o

Speelweken 19-20-21-22



Afgelasting landelijke en provinciale
eindronden



Afgelasting landelijke en provinciale
tornooien
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o


22 mrt: Vlaams Jeugdcriterium fase 4
13 april: paasdubbel Veteranen
19 april: Criterium NG te Nodo
26 april: Vlaamse Kampioenschappen
veteranen
1 mei: Beker van Vlaanderen
17 mei: Interland Veteranen
7 juni: Finaledag Vlaams
Jeugdcriterium
27-28 juni: Internat. Jeugdtornooi -12
Datum nog niet vastgelegd:
Triangulaire Veteranen (zeker geen
VTTL-afvaardiging)
Alle provinciale tornooien
Alle clubtornooien

Er was/wordt er een jarig – HOERA
(feb – mei)

Afgelasting VTTL-congres
o

25 april

De resultaten van de eerste 18 speelweken
(zowel bij de heren als bij de dames) tellen
mee voor het bepalen van de stijgers en
dalers.

Flint
Stefaan
Natanaël
Patrick E
Ben
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07/02
28/02
11/03
24/04
11/05

Andy
Patrick D
Wouter
Paul
Vic

21/02
06/03
03/04
25/04
31/05

8. Na 20 minuten de oven op 200 graden
zetten en twee blazen vullen met bwhisky.
9. De klazen opdlinken en de scherven van et
ielste klas oplaapen.
10. Nog een aalf klas insjenke en opdlinke.
11. Na en nalf uul de hoven opedoen om deent
te sjekke.
12. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en
oep de povekand van de rinkeland doen.
13. Denove nesjot geve.
14. Twi glose insjenke ven de twie flesse biski
en tmiddeste glas opsoope.
15. De nove opedoen na dieste bles wieskie
leegis, en de sjotel vastpakke.
16. De blandwondesalf op de binnekand van
de twiejande doen en deent oeprape.
17. Dander glase bisski oepdrinke.
18. Deend nogis oeprape en met nen nantdoek
de blantwondzalf van deend vege.
19. Zen ande ontvette me bissky en den tuup
salf twee kier oeprape.
20. Tkapot glas opvege en deent terug inden
ove zetten.
21. Deent oprape en den ove opedoen.
22. De twiede fles biskie opendoen en oeprape
van de keukebloor.
23. Opstaan van de bloer ent vettig spek onner
de kas vege.
24. Nogis oepstan van de bloer en dan toch ma
blave zitte.
25. De bles op de grond sette.
26. Ban de teut drinke, de klase zen oep of
kapot.
27. Den ove afzette, doege toedoen en deniele
nacht roenke.
28. De volgende late voormiddag de eend
aansnijden met het zilveren feestbestek en
degusteren met citroenmayonaise.
29. De ganse namiddag en vroege avond de
rotzooi in de keuken opruimen en muren
en plafond afwassen.
30. De twee lege flessen naar de glascontainer
brengen en op de terugweg perdolan en
maalox kopen.

Speciaal voor de jeugd
https://nttc.nl/tafeltennis/basistechniektafeltennis/
Indien de link niet werkt, kopieer de
volledige url in je browser.

Nieuwsgierigaards
Wie al wil weten wat, tot nu toe, zijn volgend
klassement zou kunnen worden, kan eens
een klikje doen op de volgende link:
https://ttcsintpauwels.be/competitie/vttl/berek
en-je-klassement/
Hier vul je provincie, club en speler in en
krijg je de voorlopige (officieuze) berekening
van je nieuwe klassement.
Voor sommigen heuglijk nieuws, voor
anderen een kleine teleurstelling.

Te Koop
Onze voorzitter, Marc Goris, heeft nog een
oudere degelijke tafeltennistafel Cor du Buy
die in zijn kelder in de weg staat.
Iemand interesse? PrOTK met Marc.
e-mail? zie website ttcsmash  “bestuur”.

Ingezonden stukje
uit Smashke nr. 5 2002
Een zeer goed recept om uit te proberen ! ! ! !

Eend met whisky
1. Koop een eend van ongeveer 5 Kg voor 6
personen, twee grote flessen scotch
whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.
2. De eend larderen met het spek en de
binnenkant inwrijven met zout en peper.
3. De oven voorverwarmen op 180 graden
gedurende 10 minuten.
4. Een long-drink glas voor de helft vullen
met whisky.
5. De whisky opdrinken gedurende het
opwarmen van de oven.
6. De eend op de muur...vuurvaste schotel
leggen en een tweede glas whisky
uitschenken.
7. Het tweede glas whisky opdrinken en de
eend in de oven plaatsen.

Steven, professionele kok van dienst

(Jawel, onze betreurde kameraad Steven W)
------------------------------------------------------------------------------redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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