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december 2020

Competitie 2020-2021
Zodra we weer mogen trainen en spelen, zal
iedereen verwittigd worden

Beste leden,

Intussen kunnen we wat heinneringen
ophalen van de laatste wedstrijden van 2020

Op 14 december 2020 heeft het bestuur van
de Vlaamse Tafeltennisliga beslist dat alle
landelijke en provinciale competities worden
stopgezet tot minstens 17 januari 2021.

Week 1
Heusden C - Hechtel-Eksel B

Hiermee volgt de Vlaamse Tafeltennisliga de
beslissing van de K.B.T.T.B.
Ook fase 2 van het Vlaams Jeugdcriterium
(24/1/2021) wordt afgelast. De Vlaamse
Kampioenschappen ABCDE (7/2/2021)
werden al eerder afgelast.

De eerste wedstrijd begon eindelijk onder de
schaduw van de coronapandemie. Iedereen
had een mondmasker aan als hij niet
speelde, er was handgel, social distancing,
discussie over het niet wisselen van
tafelkant tussen de sets, de scheidrechter
moest dezelfde stoel per ploeg blijven
gebruiken…… Een raar gevoel, maar wij
waren blij dat wij mochten spelen.

Een nieuwe evaluatie zal plaats vinden
op 18 januari 2021.
Dus voorlopig nog geen clubfeest of eetdag
of training of competitie.

Jos en Steven begonnen hun eerste
wedstrijden tegen Dries Theunissen (D0) en
Christiane Vanchaze (D2). Jos had een
beetje problemen in de eerste twee sets,
maar hij speelde heel goed in de derde set,
waar hij nipt verloor met 10-12. Steven kon
de eerste set winnen maar de tweede en
derde set begon Christiane serieus terug te
spelen, dus won zij die twee sets. Steven
had geen keuze meer in de vierde set, hij
begon dus met aan te vallen en risico’s te
nemen, zo won hij deze set gemakkelijk met
11-4. De 5de set begon spannend, Christiane
gebruikte haar ervaring en nam een
voorsprong met 6-10, nog een punt en dan
zou zij gewonnen hebben. Maar Steven gaf
niet op, hij bleef vechten en won 6 punten in
een keer, 12-10! Hij won de wedstrijd, 1:1 op
het resultatenbord.

Alle info omtrent het corona-virus kan U nog
steeds terugvinden op:
http://www.info-coronavirus.be/
En hier het tweede meest voorkomende
woord van de laatste 8 maanden na “corona’

VTTL
Open volgende link om de op de website
van de bond te geraken en vind daar alle
info omtrent de coronaperikelen ivm onze
sport :
https://www.vttl.be/richtlijnen-tafeltennis

De volgende ronde was het Kristel en Rudi
tegen Mathieu Beliën (D2) en Francy
Schoofs (D4). Kristel speelde heel goed,
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haar duwen bracht Mathieu hard in de
problemen. Zij won redelijk gemakkelijk met
3:0. Rudi speelde de eerste twee sets goed
en won die ook, maar de laatste drie sets
speelde hij minder goed en Francy gebruikte
ook af en toe geen standaard opslag, hij
gooide namelijk de bal niet hoog genoeg.
Spijtig genoeg verloor Rudi met 0:3.

In Lipalet veel volk: alle speeltafels bezet. In
de eerste matchen had Jos geen probleem
met D6 May-Ji en Steven wel met E0
Sylvain. Ludo en Victor waren niet
opgewassen tegen de broers Frank en Wim,
beiden D4. Deze tendens zette zich voort in
de volgende wedstrijden, hoewel Ludo nog
een klein kansje meende te hebben tegen
May-Ji, werd dit ook in de kiem gesmoord.

Jos kon zijn tweede wedstrijd met 3:1
winnen, maar Steven had geen kans tegen
Dries. Kristel kon ook haar tweede wedstrijd
gemakkelijk met 3:0 winnen. Rudi had de
feeling nog niet gevonden en verloor zijn
tweede wedstrijd met 0:3.

Victor heeft zich goed geamuseerd en kon af
en toe toch ook enkele mooie punten
scoren. Jos moest maar 1 set prijsgeven
tegen Sylvain en Wim en kon in zijn laatste
match tegen Frank in de 4de set het
matchpunt niet verzilveren waardoor in de
5de set zijn concentratie hem blijkbaar wat in
de steek liet.

Voor de pauze verscheen er op het
resultatenbord
4:4,
een
hoopgevend
resultaat. Na de pauze veranderde echter de
windrichting. Alleen Kristel kon tegen
Christiane met 3:0 winnen. Jos en Steven
verloren spijtig genoeg tegen Mathieu en
Francy in 5 sets. Eindresultaat: 5:11. De
beste speler van onze ploeg was Kristel!

Steven voelde zich beter per wedstrijd met 2
x 1 set winst tegen May-Ji en Frank. Zijn
laatste match, tegen Wim, werd een
spannende 5-setter. Na verlies in de eerste
2 sets 11-6 11-9, won hij de volgende met
11-13 en 10-12, maar met wat pech kon hij
de laatste set niet winnend afsluiten.

Steven

Uitslag 13-3. En om 23:00u waren we alweer
thuis

Week 2
Lipalet E - Heusden C

Ludo

Bij de opstelling van de ploegen stelde
Wouter vast dat we 1 speler tekort kwamen
om alle ploegen op te vullen. Onze hoop
was dan
gevestigd
op
de
enige
overblijvende jeugdspeler om de C-ploeg
met Jos, Steven en Ludo te vervolledigen.

Week 4
Leopoldsburg B – Heusden C
De C ploeg had een grote uitdaging tegen
KTTC Leopoldsburg omdat die voorlopig
aan de kop staan. Inderdaad, toen wij daar
waren, wisten wij dat wij tegen twee C6 ‘s
twee D2’s moesten spelen.

Doordat op maandag in zijn school blijkbaar
een geval van besmetting was vastgesteld,
moesten een aantal personen, waaronder
hij, een coronatest ondergaan. Uitslag was
pas bekend op vrijdagvoormiddag, oef,
negatief. Dat was dan weer positief nieuws
voor ons.

De wedstrijd begon met Kristel tegen J.-C.
Vandevorst (D2) en Jos tegen F. Vandevorst
(D2), vader en zoon dus. Kristels duwen
kreeg heel veel punten in de eerste set, zij
won gemakkelijk met 5-11. In de tweede set
veranderde J.-C. van techniek en hij won
deze set met 11-6. De derde set werd nipt
door Kristel gewonnen met 9-11 en de
vierde nipt door J.-C met 12-10. Tijdens de
5de set wist Kristel ondertussen hoe zij
moest spelen en zij won gemakkelijk met 511. Jos speelde ook goed maar hij maakte

Omdat Jos had aangegeven dat hij solo
reed, kropen Ludo en Victor bij Steven in de
wagen richting Lipalet. Eigenlijk een raar
zicht, zo alle drie met mondmasker in de
auto. Ook geen sinecure om verstaanbaar te
zijn. Chapeau voor de mensen die dit de
hele dag volhouden op school en andere
locaties.
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te veel fouten en verloor met 3-1 . Dus 1-1
op het scorebord.

niveau. Topspin en smash als het kon, maar
ook geduld en tactiek als het moest. 'Dikke
duim' zouden mijn kinderen zeggen.

De volgende ronde moest Steven tegen
Pascal De Poorter (C6) en Ludo tegen Tim
Schonkeren (C6) spelen. Het niveauverschil
was te groot en zij hadden echt geen kans
om te winnen, dus 3-1 op het bord.

De kapitein was zeer tevreden met deze
collectieve prestatie, die de A-ploeg wat
ademruimte geeft naar de volgende
wedstrijden toe

Daarna had Kristel een goede kans tegen F.
Vandevorst in de eerst set, maar spijtig
verloor zij toch met 3:0. Jos speelde heel
goed maar verloor ook nipt met 5 sets.

Groetjes van een strijdvaardige kapitein!
Jimmy
Heusden C - Bocholt A : 7 - 9
Bocholt A kwam met 3 spelers Johan
Stinissen D0, Tom Veuskens D4 en Raf
SteenselsD4. Met hun 7 aangesloten
competitiespelers kunnen ze soms moeilijk
een volledig ploegske afvaardigen. Jos,
Rudi, Steven en Ludo hadden dus een
kansje om eens te winnen of toch gelijk te
spelen.

Na de pauze kon alleen Steven met 2-3
tegen Jean-Claude Vandevorst winnen
hoewel Kristel en Ludo heel goed hebben
gespeeld en met 5 sets verloren. Kristel
speelde bijzonder goed en haar aanvallen
maakten Tim Schonkeren zo zenuwachtig
dat hij er bleek uitzag.
14-2 was het eindresultaat, maar het was
een leuke en sportieve avond afgerond met
een lekker Nonneke bier.
Steven Gong

Eerst nog eventjes volgens de coronaregels
afspraak gemaakt ivm wisselen van tafelhelft
en dan met goede moed gestart. Ludo en
Steven konden tegen Johan en Tom niet
echt een vuist maken, noch in hun eerste,
noch in hun tweede match.

week 05
Heusden A - Leo A : 9 - 7

Rudi en Jos konden zonder probleem
afrekenen met Raf. Maar Rudi beet op
Johan en Tom ook zijn tanden stuk. Ludo
wist tegen Raf de derde set te winnen, maar
moest met wat pech de 4de met 12-14 toch
afgeven. Steven deed het tegen Raf dan wel
iets beter met 5 sets, helaas ook verloren, ja.

De A-ploeg gaat dit seizoen een moeilijk jaar
tegemoet. Met 2 nieuwe spelers (in eerste
provinciale) zal het een strijd tegen de
degradatie worden ipv een plaats in de top 3
(zoals vorig seizoen).
Zaterdag stond er dan ook een heel
belangrijke wedstrijd op het programma.
Leopoldsburg A speelde vorig jaar immers in
2de provinciale. Het zag er in de pauze niet
zo goed uit. Wouter had niet zijn dagje en
verloor zijn eerste 2 wedstrijden. 3-5 dus ipv
5-3 voor.

Tegen Johan wist ook Jos niet veel te
verzinnen, maar in zijn laatste wedstrijd
tegen Tom kwam zijn vechtersaard weer
boven en wist hij het af te maken in 4 sets.
Spijtig genoeg kwamen we dan, met de 4
forfaitpunten van de afwezige, toch 1 puntje
tekort voor een gelijkspel. 7-9 was het
verdict na een faire wedstrijd.

Leo speelde met een ex-B4, die ook zijn 4
wedstrijden wist te winnen. Onder de pauze
dronk Wouter het beste bier van de wereld
volgens de cafébaas Tony (nen duvel) en dit
bleek inderdaad een wondermiddel te zijn.
Hij speelde zijn beste match tegen de
voormalige B4.

Ludo
En toen hield het op. Onze competitie werd
stopgezet, de sporthal ging dicht, sporten
kon nog alleen in open lucht. Niet doenbaar
voor tafeltennis, dus gedwongen op nonactief en maar stillekes afwachten hoe de
situatie gaat evolueren.

Rudi speelde een zeer verdienstelijke match
met 2 gewonnen wedstrijden. De man van
de match was echter Andy. Hij won 3
wedstrijden en speelde op het heel goed
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Smashke & Website
Wie graag zijn mening kwijt wil over
clubaangelegenheden of wie gelijk wat wil
meedelen aan de andere clubleden, mag
altijd een artikeltje binnenbrengen bij Ludo
en/of onze webmaster Kaziu.

Hij kan er geen touw aan vastknopen en
gaat ongerust aan zijn bureau zitten. Terwijl
hij in gedachten naar het toetsenbord van
zijn computer staart, gaat hem plotseling een
licht op …

Moeders,
vaders,
broers,
zusters,
echtgenotes, zonen en dochters van onze
leden: jullie lezen dit clubblaadje zeer
waarschijnlijk ook (als het tenminste niet
ergens verdwaald is geraakt tussen een
hoop e-mails) of anders kijken jullie wel eens
op
onze
vernieuwde
website:
www.ttcsmash.be
Hebben jullie iets op de lever liggen, een
dwaas voorval achter de rug, een straf
verhaal in de mouw, een suggestie achter
de hand of een wetenswaardigheidje over
een van onze clubleden, aarzel niet en laat
het ons weten. De website en dit Smashke
kunnen er alleen maar beter op worden.

Wouter Geladé stuurde als eerste de
oplossing
naar
de
redactie en wordt bij
dezen dus beloond met
een eervolle vermelding

Bij voorbaat dank.

Er was/wordt er een jarig – HOERA

Oplossing:
Elke letter of teken op het briefje komt
overeen met de letter of teken op het
toetsenbord net links ervan
We lezen dus:

(okt-dec)

Arno
Vince
Steven
Rudi G
Danny
Jimmy
Marc

07/10
08/10
25/10
09/11
13/11
15/11
31/12

Yorn
Marco
Kristel
Xander
Daan
Rudi B

woensdag bezetten we de school
om zes uur voor de ingang
verzamelen

07/10
12/10
02/11
10/11
13/11
11/12

Haha
Een oud vrouwtje vraagt aan haar kleinzoon
“Hoe heet die nu weer, die knappe jonge
Duitser die me volledig zot maakt ?”
‘Alzheimer, bomma’

Hersengymnastiekje (oplossing)
Vreemde taal ?
De directeur van een school heeft het gevoel
dat zijn leerlingen iets in hun schild voeren.
Maar het lukt hem niet bij iemand informatie
los te krijgen. Dan vindt hij in de prullenbak
van een der klaslokalen een briefje met een
vreemde boodschap.

------------------------------------------------redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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