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Beste leden
voor de match, waarschijnlijk was dat de
oorzaak van het behaalde resultaat.
Lennert deed ook hard zijn best om zeker
iets te winnen. Hij zal wel nog wat meer
moeten
trainen
om
de
moeilijke
competities te doorstaan.
Maarten had al zijn matchen gewonnen,
maar moest hevig knokken om te winnen.
Op een bepaald moment gaf Willy (trainer
van de jeugd.) teken om tot rust te komen
tijdens het spel, na de raad gaf dit een
zekere doorslag om de match te winnen.
Een nadeel tijdens het spel was dat
Maarten zijn befaamde kijktruk niet meer
hielp. (Kijken naar de ene kant en spelen
naar de andere kant. )
Maarten trapte in zijn eigen trukje, die werd
gebruikt door de tegenspeler. (De
tegenspeler kende hem nog van vorig jaar
met zijn trukje.)
Als we regelmatig trainen met de steeds
terugkerende wil om te verbeteren, dan
zullen we de competities toch tot een goed
einde brengen.

Het nieuwe seizoen is veelbelovend van
start gegaan. Na 7 speelweken staan onze
A-, B- en jeugdploeg op 1 in hun
rangschikking. De D- en E-ploeg op de 2de
plaats in hun reeks en de C-ploeg zit, na
een paar tegenvallers, toch nog stevig in
het midden.
Verslagen van de ploegenkapiteins worden
nog steeds verwacht na elke match om op
de website te zetten of eventueel in een
volgend Smashke.
Neem een voorbeeld aan de jeugd. Hun
wedervaren vind je verder in dit blaadje.
Tijdens de laatste vrije week zijn we met
een aantal leden gaan karten en
laserschieten. Wie nog een ideetje heeft
voor een eventuele activiteit tijdens de
volgende vrije week, gelieve dit te melden
aan Ivo.
Lees verder voor een verslagje van onze
reporter ter plaatse.

Jeugd in competitie (deel 1)
Week 1
12/09/09 (Om 15u) Heusden A - Hamont A

Verslag: Maarten Beylemans

Jeugd in competitie (deel 2)

De start van het nieuwe seizoen is niet zo
denderend voor de jeugdcompetitie. De
eerste competitie hebben we verloren met
6 voor Hamont A en 4 voor Heusden.
Marijn had spijtig genoeg niks gewonnen,
behalve dubbel met Maarten. Hij had maar
1 keer getraind

Week 2
vrij
Week 3
De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen
Molenbeersel A
Deze wedstrijd werd goed ingezet en
ondanks uitschuivertjes van sommige
1

spelers, hebben
gewonnen .

we

toch

met

7-3

Al werden sommige toch lastig op Maarten
zijn speeltrukjes en pietballen.
We hadden weer een schitterend resultaat
10-0 tegen Lipalet C.

Week 4
Er werd gespeeld tegen Lipalet A
2NG’s en 1 E6
Robin moest zijn eerste competitiematch
spelen en wist direct hoe aan te pakken,
want hij had alle 3 de matchen gewonnen.
Ook tegen een E6 had hij gewonnen, een
bijzondere prestatie!!!
Michiel en ikzelf (Marijn) hadden ook
beiden heel goed gespeeld, ook het
bubbelspel ging vlotjes. Zo wonnen we met
10-0 van Lipalet.

In het voorlopige klassement staan we op
de eerste plaats.
De conclusie is dat we, net als vorig jaar,
weer goed op weg zijn om de 1ste plaats te
kunnen innemen.
Verslag: Marijn Beylemans

Karting & Laserschieten

Week 5
Vrij

Op 16/10 organiseerde Ivo een avondje in
Raceland Kart in Meeuwen.
Op het hoofdmenu stonden karten en
laserschieten. Door de grote opkomst, met
meer dan 20 leden & niet-leden, moest er
in twee reeksen gekart worden. Na ons
allemaal in tenue te hebben gehesen,
mochten we plaatsnemen in voor
sommigen onder ons veel te kleine karts.
Het schouwspel dat volgde was bij wijlen
levensbedreigend, maar wonder boven
wonder kwam iedereen er heelhuids uit en
bleek de ervaren Ivo de Michael
Schumacher van TTC Smash te zijn.
Na het karten volgde het laserschieten, dat
opnieuw werd opgedeeld in twee reeksen.
In ware sci-fi stijl: met donkere ruimtes,
veel schuilplaatsen en kleine gangetjes,
flikkerende
lampen
en
loeiharde
housemuziek, werden twee teams op
elkaar losgelaten met als doel elkaar
zoveel mogelijk af te schieten. Wie de
winnaar hiervan was is niemand achteraf
duidelijk geworden, maar dat ’t plezant was
kunnen we allemaal beamen.
Als nevenactiviteit werd er door sommigen
nog gebotsvoetbald (voetballen met
botsauto’s), airhockey gespeeld, en
karabijngeschoten. Verder dient er ook nog

Week 6
Deze week speelden we tegen TTC Fair
Play peer
Robin heeft hier 1 match verloren, maar
had de moed niet opgegeven en won de
andere 2 wel.
Michiel had weer alle 3 de matchen
gewonnen, weer en goede prestatie dus.
Ik (Marijn), was bij de laatste match iets te
hevig , verloor ondanks de goede raad van
Willy toch nog nipt mijn laatste match.
Dubbelspel was weer een succes, Michiel
en ik, wisten waar we op moesten letten en
konden mekaar al inschatten.
Ook nu haalden we een schitterend
eindresultaat van 8-2.
Week 7
We moesten nu tegen Lipalet C (op
verplaatsing).
Willy had zijn voorzorgen genomen en had
zijn ervaren spelers ingezet.
We moesten weer tegen 1 E6 en 2 NG’s
(Willy had zich dus een beetje vergist qua
sterkte)
Deze match ging weer perfect bij zowel mij
als Maarten als Michiel.
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opgemerkt te worden dat het lokale bier
Jos niet smaakte.
Verslag: Frederik Pluymers
We hebben een 8-tal personen nodig:
vanaf ± 17u00
- 3 man om te helpen de zaal gereed
te zetten
vanaf 18u00 tot ± 22u30
- 3 personen achter de toog (glazen
spoelen, inschenken, ...)
- 2 man in keuken (koffie kaarzetten,
tassen en schoteltjes afwassen,...)
- 3 man om garçon te spelen
Wie zich geroepen voelt om de club te
steunen, laat dit weten aan Ivo of een der
bestuursleden.
Men mag ook de overige gezinsleden
aanporren om een handje te helpen.

Tornooien
Fre en Jimmy hebben in augustus in een
A-tornooi meegespeeld in Hasselt.
Algemene indruk (van henzelf) : gebuisd!
Michiel Vandebroek wint in de 1ste fase van
het jeugdcriterium 7 matchen op 7 en stijgt
naar 1ste afdeling
Da’s nen dikke proficiat waard.
Hij speelt ook nog mee in de top-8 jeugd op
respectievelijk 15 en 22 november.

Nieuw lid en wijzigingen
- Als jongste aanwinst mochten we Dirk
Tullen, papa van Jorrit toevoegen aan de
ledenlijst.
Geboortedatum : 19/12/1963
Adres en tel idem als Jorrit

Tornooi niet-aangeslotenen
Zondag 20 december 2009 organiseert
onze club, in samenwerking met de
gemeente, weer het jaarlijkse tornooi voor
iedereen die niet bij een tafeltennisclub is
aangesloten.
Om dit evenement te doen slagen, doen
we beroep op zoveel mogelijk clubleden
om een handje toe te steken.
Voormiddag tussen 10u00 en 12u00 zetten
we de grote zaal gereed (tafels, teltafels,
doeken, ...)
De spelers komen binnen vanaf 13u00.
Om 13u30 hebben we minstens 12
personen nodig om het wedstrijdverloop in
goede banen te leiden.
Taken : spelers in zijn poule begeleiden,
ev. reglement uitleggen en doen naleven,
tafelscheidsrechter aanduiden, zelf enkele
wedstrijden leiden, uitslagen controleren
en aan de wedstrijdleiding bezorgen, ...
Vele handen maken het werk licht.

- Hanne Munters heeft een nieuw emailadres : hanne.munters@mac.be
- Patrick Schaeken heeft zich ook op het
informaticapad begeven. Hem kunnen we
nu bereiken via zijn e-mailadres:
patrick.schaeken@edpnet.be
Vul uw boekje aan op blz. 4 & 5 !!

Kienen

01 / 12 / 2009

Er staat een kienavond op het programma,
waarvan onze club medeorganisator is om
onze kas wat te spekken.
Dinsdagavond 1 december 2009 vragen
we een aantal clubleden om een paar
uurtjes te komen helpen.
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TT online

Humor?!

www.ttcheusden.be

Voor wie het nog niet gemerkt heeft, onze
webmaster, Kaziu, heeft de site weer wat
opgefrist.
Hij zet er ook wekelijks zo vroeg mogelijk
de uitslagen op en ook enige commentaar.
Ga er ook zeker regelmatig kijken naar de
opstelling, nieuwtjes, ... en laat weten wat
je er van vindt.
Heb je zelf iets te melden, stuur dan een
berichtje naar de webmaster. DOEN!

(Hier was eerst een ingezonden tekstje van
Willy gepland, maar er was net iets te
weinig plaats. Sorry Willy, het zal voor de
volgende keer zijn.)
Het is boeiend te ontdekken hoe onze taal
doorspekt is met spreekwoorden en
uitdrukkingen uit de dagelijkse bezigheden
van onze voorouders. Even boeiend is het
te speuren naar voorbeelden van hun
vindingrijkheid.
Je zal zeker opmerken dat op oude
boerderijen de daken van stro of riet erg
steil zijn. Zo werd het regenwater snel
afgevoerd. Het was technisch immers al
een hele kunst om ervoor te zorgen dat een
dak van tenslotte niets dan tarwe- en
strostengels hevige regenbuien en stormwinden kon trotseren. Zelfs na dagen regenweer zal het water alleen de bovenste
lagen van het stro verzadigen, daaronder
blijft het poederdroog. Alleen een leien dak
voerde het water nog sneller af, maar dat
konden alleen de rijken betalen. Zij hadden
geen problemen, bij hen liep het van een
leien dakje. De arme drommels moesten
hun huisjes bouwen met wat ze in de
omtrek vonden: hout, leem, stro en
veldstenen. Alleen de rijken konden
bakstenen betalen: zij waren steenrijk.
Zelfs na de dood was er nog een verschil.
De armen werden na hun overlijden op stro
gelegd, ze raakten van het bed op het
stro. Enkele rijken konden zich in de
kerkvloer laten begraven; kwamen er later
geurtjes vrij, dan bleken zij stinkend rijk.
Een andere verklaring voor dezelfde
uitdrukking: een boer die vier koeien had,
produceerde meer mest dan een boer met
één koe, aan de grootte van de mesthoop
kon je zien hoe rijk de boer was.

Een
tijdje
geleden
kreeg
onze
weledelgestrenge voorzitter een telefoontje
van een niet nader te noemen clublid, met
de vraag of hij hem kon helpen aan het
telefoonnummer van een medeclublid.
Nu vragen wij ons, samen met de
voorzitter, af welk nut het heeft om alle
mogelijke informatie over de club en haar
leden op een website te verzamelen en
bovendien ook een clubboekje te verdelen,
waarin namen, adressen, geboortedata,
telefoonnummers en e-mailadressen zijn
terug te vinden.

Hiep hiep hoera!
Leden die verjaard zijn sinds Smashke 34
Frederik P
Omer S
Patrick S
Davy R
Jos N
Steven W
Rudi G

02/07
03/08
20/08
25/08
08/09
25/10
09/11

Johan V
Kaziu D
Eric K
Björn H
Marco L
Marijn B

12/07
17/08
25/08
06/09
12/10
01/11

Proficiat aan allen! De redactie hoopt nog
steeds op enkele pralientjes of zoiets.

Redactie: Frederik Pluymers & Ludo Bellinkx
frederikpluymers@gmail.com
ludo.bellinkx@telenet.be
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