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Heusden B en D degraderen, voor Heusden
A is het nog afwachten...

bijna uit de naad gewerkt. Met aankopen,
organiseren, voorkoken, alle helpers nog
eens instructies geven over hun specifieke
taken, ...

Voor de start van de laatste wedstrijd wist
de B-ploeg dat het zou degraderen, door de
winst van Leo B was de kloof onoverbrugbaar geworden op een eventuele testwedstrijd. Zelfde scenario voor de C-ploeg, door
de nederlaag van Herckenrode F was een
langer verblijf in derde een feit.

De dag zelf liet hij als een ware chef-kok de
keuken draaien als een geoliede machine.
Bijna alle clubleden droegen hieraan hun
steentje bij als hulpkok, afwasser, opdiener,
kelner, tapper, ontvangst, kassier, afruimer,
zaalverantwoordelijke, en/of als klant met
hun familie.

Alleen voor de A-ploeg is er nog geen
zekerheid. Winst in deze laatste wedstrijd is
nog geen garantie voor een langer verblijf in
eerste provinciale. Omdat er uit landelijke
drie Limburgse ploegen kunnen dalen, is er
te weinig plaats in eerste en moeten er hier
ook minstens 3 ploegen dalen. Indien de
tweede (Morata A) wel naar landelijke zal
vertrekken, blijven ze in 1ste, anders is het
na 1 jaar terug naar tweede provinciale.

Met een 250-tal inschrijvingen werd dit
evenement, buiten enkele schoonheidsfoutjes (sommige klanten die wat lang
moesten wachten na de soep, of een
verkeerde afrekening van de dranken) een
ware voltreffer

Eerst het minder goede nieuws, dat je
wellicht al hebt gelezen op de website:

Dan het minder slechte (?) nieuws:
Onze E-ploeg is tweede geëindigd in hun
reeks. En weer wegens het feit dat er 3
Limburgse dalers kunnen zijn uit landelijke,
mogen er uit 5e provinciale slechts 2 of 3
van de 4 tweedes opgaan. Dus zal dit in de
eindrondes beslist moeten worden.
Er werd ook nog wat anders bekokstoofd in
onze club. Lees maar even verder.

Eetdag

06 februari 2011

De eerste eetdag die wij (na een 30-tal jaar)
organiseerden, was best een meevaller te
noemen. Onze Ivo heeft zich enkele dagen

Deze inspanning heeft goed opgebracht.
Een welgemeende dank aan iedereen

Clubkampioenschap
Zoals ieder jaar op paaszaterdag gingen we
strijden voor de titel van clubkampioen.
Telkens weer een gezellige bedoening met
paaseitjes en paar pintjes om de strijdlust
aan te wakkeren.
In de 4 poules van 5à6 spelers, redelijk
evenwichtig verdeeld qua klassementen,
werd hevig gestreden voor een plaatsje bij
de eerste vier. Die gingen namelijk verder
naar de tabel voor rechtstreekse
uitschakeling.
De revelatie dit jaar was Steven, die het
schopte tot de halve finale, waar hij het
onderspit moest delven tegen de latere
kampioen.

Onze nieuwe klubkampioenen 2011 :

Maarten, Lennert en Michiel 2de geëindigd
in de strijd voor “kampioen van Limburg”

Frederik Pluymers (seniors) en

Voor de officiële competitie zijn ze
daarentegen losweg kampioen geworden
enkel door het feit dat ze als enige waren
ingeschreven. Willy gaat volgende week de
beker afhalen.

Michiel Vandebroek (jeugd)

30/04/2011: STAG Hasselt D – Heusden E

Ouderdomsdeken (?) Stefaan was in de
finale geen partij tegen een Frederik die wel
al gewaarschuwd was dat Stefaan een te
duchten tegenstander zou (?) zijn. In zijn
vorige wedstrijden had hij al de maat
genomen van regerend kampioen Patrick
Elsen en in de halve finale moest ook Ben
eraan geloven. Alhoewel Ben er de ganse
namiddag met flanellen benen en armen
stond te spelen (iets te lang goede vrijdag
gevierd ?...).
Bij de jeugd was de finale iets spannender.
Michiel nam een blitzstart met een 2-0
voorsprong, maar Jorrit knokte zich terug tot
2-2 zodat de vijfde set de beslissing moest
brengen. Met een 10-5 voorsprong dacht
Michiel dat de buit binnen was, maar hij
moest zich nog reppen om uiteindelijk met
15-13 de set en de titel naar zich toe te
halen.
Geschreven door Administrator

(onze website beheerder en voorzitter Kaziu Danko (red.))

Hier is de link naar het kanaal waar je de
video’s kan vinden die door Frederik gemaakt
zijn :
http://www.youtube.com/user/Schizofreddd?
feature=mhum.

Eindronden
30/04/2011 namiddag: in de officieuze
jeugdcompetitie is onze jeudgploeg met

Davy, Ludo, Ivo en Michiel hebben zich
kranig verweerd tegen de Hasselaren
(E0,E0,E4,E6) maar schoten toch een
beetje tekort. Ludo en Ivo geraakten niet
verder dan 1 winstmatch tegen de E6. Davy
moest zich maar 1 maal gewonnen geven
en Michiel (2) wist zelfs een E0 op de
knieën te krijgen.
De winnaar stijgt naar 4e prov. (Stag Hasselt
D). De verliezer (Heusden E dus) moet op
07/05/2011 nog een match winnen van de
verliezer uit het duel “reeks A - reeks C”
(Lanaken F) om een kansje te maken om
mee te kunnen stijgen.

Tornooi niet-aangeslotenen
Zondag 19 december 2010 organiseerde
onze club, dit jaar zonder samenwerking
met de gemeente, haar jaarlijkse tornooi
voor liefhebbers van de fijne tafeltennisport,
die niet bij een club zijn aangesloten.
Bijna 50 liefhebbers kwamen opdagen. Door
het geringe aantal inschrijvingen bij de
dames, moesten deze dan ook hun eer
verdedigen bij de heren.
Winnaar bij de heren was John Wolters na
een spannende finale tegen Carlo Pluymers
en bij de jeugd ging de beker naar Arne
Schraeyen.

Overlijden
Tybe Kenis : 2de zoontje van Andy Kenis &
Inge Meisters (29/04/2010-18/02/2011)

Kienen
Dinsdag 26 april 2011 heeft onze club nog
wat kunnen bijverdienen door met een
aantal leden een paar uurtjes te helpen bij
een kienavond.

TT online

www.ttcheusden.com

Onze webmaster tracht naar best vermogen
de site zo goed mogelijk up-to-date te
houden, maar als de leden niet alle nuttige
of beschikbare informatie tijdig doorspelen,
wordt het een beetje moeilijk.
Eveneens werd hij dit seizoen reeds enkele
malen het slachtoffer van zo een stomme
laffe hacker, die denkt dat het plezant is om
andermans werk te vernielen.

Hiep hiep hoera!
Leden die verjaard zijn sinds Smashke 38
Ludo B
Maarten B
Ruben B
Andy K
Patrick C
Wouter G
Patrik L

16/01
20/01
30/01
21/02
05/03
03/04
17/04

Jorrit T
Peter O
Dirk T
Stefaan H
Patrick D
Michiel V
Patrick E

17/01
20/01
19/02
28/02
06/03
12/04
24/04

Nog vele gelukkige jaren !

Glaasje op, ...
Het blazen in ademtesttoestel en
ademanalysetoestel bij alcohol controles
wordt per 01/05/2011 afgeschaft en
vervangen door een leestest.
Voor de politie een grote vereenvoudiging,
maar als 'klant' zal je goed uit je doppen
moeten kijken.
De test zou volgens de ontwikkelaars
onfeilbaar moeten zijn en met 100%

zekerheid de chauffeurs die teveel
gedronken hebben moeten kunnen
identificeren.
Een en ander heeft te maken met het niet
kunnen uitspreken van bepaalde
lettercombinaties wanneer men gedronken
heeft.
Om u toch toe te laten u ietwat voor te
bereiden, voeg ik hier de te lezen tekst bij,
zodat u niet meteen voor verrassingen komt
te staan.
Je mag pas terug achter het stuur kruipen
als je deze tekst vlot kan lezen zonder te
barbarabbelen, sorry zonder te brabbelen..
Veel succes... en begin maar alvast te
oefenen !!!

In een zeemansdorpje woonde eens een
meisje, Barbara genaamd.
Barbara maakte de allerlekkerste
rabarberpudding in de verre wijde omtrek,
en iedereen was zo gek op de
rabarberpudding van Barbara dat iedereen
haar Rabarberbarbara noemde.
Omdat Rabarberbarbara op een gegeven
moment zo bekend was geworden met haar
rabarberpudding, besloot ze om haar eigen
bar te openen.
Natuurlijk werd de bar de
Rabarberbarbarabar genoemd.
Rabarberbarbara had in haar
rabarberbarbarabar nogal wat vaste
klanten, maar veruit de meest bekende
klanten waren wel 3 barbaren die
regelmatig van Rabarberbarbara's
rabarberpudding genoten in de
rabarberbarbarabar.
En omdat deze barbaren zo vaak in de
rabarberbarbarabar kwamen om
rabarberbarbara's rabarberpudding te eten
kregen zij op een gegeven moment de
bijnaam ' Rabarberbarbarabarbarbaren'.

De Rabarberbarbarabarbarbaren hadden
natuurlijk ook lange stoere baarden en deze
werden natuurlijk de
rabarberbarbarabarbarbarenbaarden
genoemd.
Als de rabarberbarbarabarbarbaren hun
rabarberbarbarabarbarbarenbaarden wilden
verzorgen, dan gingen zij altijd naar de
barbier: De
rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier
Deze
rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier
besloot om samen met de
rabarberbarbarabarbarbaren een barbecue
te organiseren: Een
rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier
barbecue.

Als je dit kunt uitspreken zonder fouten laten
ze je gaan...! niet vergeten dat is pas van 1
mei te beginnen. Succes. . . .
(van onze spion bij de politie, Willy)

EVERYBODY
This is a story about four people named
Everybody, Somebody, Anybody and
Nobody.
There was an important job to be done and
Everybody was asked to do it.
Everybody was sure Somebody would do
it.
Anybody could have done it, but Nobody
did it.
Somebody got angry about that, because it
was Everybody's job.
Everybody thought Anybody could do it
but Nobody realized that Everybody
wouldn't do it.
It ended up that Everybody blamed
Somebody when Nobody dit what
Anybody could have done.

(Nieuwe) Klassementen
op de valreep nog binnengekomen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Henrix Stefaan
C0 → C4
Switten Ben
C0 → C2
Pluymers Frederik
C2
Bogaerts Jimmy
C4
Elsen Patrick
C4
Geladé Wouter
C4 → C6
Switten Tim
C4 → C4(1)
Goris Marc
C6 → D0
Lemmens Paul
C6 → C4
Vanderhoydonck Johan C6
Deruyck Patrick
D2
Kenis Andy
D2 → D0
Goris Rudi
D4 → D6
Newman Jos
D6 → D4
Wellens Steven
D6 → D4
Danko Kaziu
E2 → D6
Bellinkx Ludo
E4
Beylemans Maarten
E4
Beylemans Ruben
E4
Celis Patrick
E4
Ceustermans Ivo
E4
Ralki Marc
E4
Roosen Davy
E4 → E0
Schaeken Patrick
E4
Tullen Jorri
E4
Baert Willy
E6
Beylemans Marijn
E6
Coomans Greta
E6
Huveneers Bjorn
E6
Laenen Patrik
E6
Mechelmans Marleen
E6
Munters Hanne
E6
Op den Kelder Peter
E6
Vandebroek Michiel
E6 → E4
Balette Annelies
NG
Elsen Lennert
E6 → E4
Laenen Marco
NG
Lucas Robin
NG → E6
Pawlowski Stan
NG
Sannen Omer
NG
Tullen Dirk
NG
Vanderhoydonck Maarten NG

