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TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be 

 

Beste leden, 

het seizoen is halfweg en de eerste prijzen zijn al binnen! Matthias 
Vanvinckenroye won de E-reeks van de Top Klassementen en Wouter 
Devue was de beste bij de juniors op de Top Jeugd. En we hebben nog 
andere jeugdspelers die het heel goed doen in de competitie en op 
tornooien. De toekomst is dus verzekerd! 

Er zijn al 20 nieuwe leden ingeschreven, we zijn nu met 155! 

De maand december heeft altijd veel te bieden in onze club: de laatste 
wedstrijden van de heenronde worden afgewerkt en er is de Beker van de 
Voorzitter. Onze jeugdwerking heeft de handen vol met de organisatie van 
een kerststage voor de jeugd, en op 28 december trakteren zij onze 
jongeren zoals ieder jaar op een kerstfeest. 

Maar we kijken ook al naar 2017. Op 7 en 8 januari zijn er de Provinciale 
Kampioenschappen waar we zoals altijd met vele spelers aanwezig zullen 
zijn. En in februari hebben we onze mosseldag en de familiecup. 

We verkennen nieuwe mogelijkheden op digitaal gebied, maar daarover 
horen jullie nog in de loop van volgend jaar. 

Intussen kunnen de dames zich op zondag komen uitleven in ons lokaal 
want elke zondagvoormiddag tussen 10 en 12 uur is er ‘Ladies Only’. 
Beginners en ervaren speelsters zijn welkom. Deze training wordt begeleid 
door een topspeelster van onze club. 

Genoeg dingen om naar uit te kijken dus, maar eerst wensen we jullie een 
geweldig jaaruiteinde en een fantastisch begin van 2017! 

Vriendelijke groeten 
Het bestuur 

  
In deze editie: 

* Beker van de Voorzitter 
* Kerststage Jeugd 
* Kerstfeestje Jeugd 
* Provinciale Kampioenschappen 
* Activiteiten 2017 
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Beker van de Voorzitter 2016 

Elk rechtgeaard TTC Hoeselt-lid weet dat er bij de feestdagen ook 
tafeltennis-hoogdagen op het menu staan: de enige, unieke, 
onuitgegeven, altijd verrassende Beker van de Voorzitter. Voor de 
TTC Hoeselt nieuwelingen (en de anciens zullen het je zeker 
bevestigen): dit tornooi MOET je gewoon meemaken. Als je nooit 
hebt deelgenomen aan de Beker van de Voorzitter, zal je later aan 
je kleinkinderen nooit kunnen vertellen dat je lid bent geweest van 
TTC Hoeselt. 

Wat maakt dit tornooi zo enig, zo uniek, zo onovertroffen? 
Om te beginnen wordt er gespeeld in 2 reeksen: B/C/D 
klassementen enerzijds, E/NG anderzijds (de dames spelen volgens 
hun herenklassement). 
Elke speler krijgt vooraf een aantal handicappunten toegekend, 
waarmee hij/zij elke set van elke wedstrijd van dit tornooi mag 
beginnen. Om die handicappunten ook enigszins goed te kunnen 
verdelen wordt er gespeeld volgens de oude puntentelling (2 
winnende sets tot 21 punten ipv 3 winnende sets tot 11). Zo kan 
het in de E/NG reeks bijvoorbeeld best gebeuren dat in een 
wedstrijd tussen een benjamin en een ervaren recreant elke set 
begint met pakweg +18 tegen -5. Op deze manier heeft iedereen de 
kans om iedereen een hak te zetten. De kleinste preminiem kan de 
grootste loreas voor schut zetten. Een woensdagrecreant kan een 
recreatie-topper van tafel vegen. Een 3e-provincialer kan een 
kanon uit 2e Nationale het zwijgen opleggen ... Kortom, deze 
unieke sportieve gelegenheid mag je gewoonweg niet laten liggen!! 
Als ook jij je inschrijft, zijn weer alle ingrediënten aanwezig om er 
een onvergetelijk tornooi van te maken. 
Misschien vergaar jij ook wel eeuwige roem als opvolger van onze 
vorige laureaten, Wouter Smeets en Dolphe Fernandez? 

Of word jij “Belofte van het Jaar” zoals Lauren Colla en Caitlynn 
Devroey vorig jaar? 

Alles is mogelijk!! 

Het tornooi wordt verdeeld over 2 dagen:  

* Maandag 26 december: voorrondes. 
Je mag kiezen of je om 13u30, 16u00 of 18u00 wil beginnen. 

* Vrijdag 30 december: finales. 
Enkel de beste spelers en de grootste verrassingen blijven over! 

Je kan inschrijven via het formulier op ons infobord, of op de 
Beker-van-de-Voorzitter-pagina op onze website. 

De lijst met handicappunten wordt enkele dagen voor het tornooi 
door deskundigen van onze club opgesteld. 

We wensen je veel plezier en veel succes! 
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Kerststage Jeugd 2016 

Na de succesvolle paasstage organiseren we dit jaar ook een kerststage. 

Deze stage is enkel toegankelijk voor jeugdspelers van onze club. 
Deelnemen is gratis maar de plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij! 

Data: 

* Dinsdag 27 december: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00. 
* Woensdag 28 december: 09u00 tot 12u00. 
* Donderdag 29 december: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00. 
* Vrijdag 30 december: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00. 

De trainingen worden gegeven door onze trainingscoördinator Willy Willems, maar je krijgt ook les van Iliana 
Dimitrova en Davy Vanvinckenroye, twee A - spelers! 

Als je een volledige dag komt, breng je best boterhammen of broodjes mee voor ’s middags. 

Inschrijven kan je via het inschrijvingsformulier op het infobord in ons lokaal, of je stuurt een mail met je naam en 
de juiste data naar Jos Slegers. 

Veel plezier tijdens deze TOPstage! 

 

Kerstfeestje Jeugd 2016 

En we hebben nóg fijn nieuws voor onze jeugd: 
op woensdag 28 december is er het jaarlijkse kerstfeest! 

Onze jongste leden gaan naar KinderRijck in Bilzen, en de iets ouderen spelen 
pétanque in de club in de Nederstraat in Hoeselt. 

KinderRijck:  
 we spreken af aan de ingang van deze binnenspeeltuin om 13u30. 
De kinderen kunnen zich dan uitleven op glijbanen, in springkastelen, op een 
touwenparcours en nog veel meer. 
Na het spelen krijgen ze van ons een frietje met saus en 
een drankje aangeboden. 
De ouders kunnen hun kinderen weer afhalen in KinderRijck vanaf 16u45. 
Meer info: website KinderRijck. 

Pétanque: 
Vertrek is voorzien om 13u15 aan ons lokaal. Rond 17u30 zijn we terug. 
Tijdens het spel bieden we de deelnemers een drankje aan en nadien gaan we iets 
eten in ’t Werm Fritje. 

Inschrijven: elke jeugdspeler krijgt een briefje dat de ouders kunnen invullen. Je 

mag ook een e-mail sturen naar Jos Slegers. 

 

Wij zoeken nog enkele ouders die met de auto naar de pétanqueclub 
willen rijden en terug. Als je kan rijden mag je dat altijd vermelden op het briefje 
of in de mail. Alvast bedankt!  

Wij wensen jullie allemaal veel plezier! 
  

 

mailto:jos.slegers@telenet.be
http://www.kinderrijck.be/
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Provinciale Kampioenschappen 2016/17 - Zaterdag 7 en zondag 8 januari 2017 
Sporthal St-Pieter – Olympialaan 10, 3800 Sint Truiden. 
 
Vorig jaar brachten onze spelers 44 medailles mee, waarvan 9 gouden. 
Een geweldige prestatie, maar kunnen we dit jaar nóg beter? 
We zullen in ieder geval met velen aanwezig zijn! 
 

Zaterdag 7 januari 2017: 

Jeugdreeksen: 

10 uur: dubbel 
12 uur: enkel 
16 uur: gemengd dubbel 

Veteranenreeksen: 

14 uur: dubbel 
16 uur: enkel 
18 uur: gemengd dubbel 

Zondag 8 januari 2017: 

Klassementen: 

10 uur: dubbel    

  Heren Dames     

12u30:  NG      

12u30:  E      

12u30:  D      

13u00:   NG     

13u30:  C D     

14u00:  B C     

14u00:   B     

17 uur: gemengd dubbel     

Niet vergeten: ten minste een half uur op voorhand aanwezig zijn!! 
 

Inschrijven: via de formulieren op het prikbord aan de pc in ons lokaal. 

Veel plezier en veel succes! 
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 Activiteiten januari - februari - maart 2017: 

Zaterdag 7 januari: Prov. Kampioenschappen jeugd en veteranen 

Zondag 8 januari: Prov. Kampioenschappen klassementen 

Zondag 5 februari: Mosseldag in CC Ter Kommen 
Helpers welkom! 
Binnenkort worden er briefjes uitgedeeld, 
maar je mag ook altijd onze bestuursleden aanspreken. 

Vrijdag 10 februari: PRC Dubbeltornooi 

Zaterdag 11 februari: Familiecup 

Zondag 19 februari: Jeugdtornooi Herckenrode 

Zondag 26 februari: Prov. Jeugdcriterium Fase 3 

Zondag 5 maart: C-tornooi Dilsen 

Meer informatie over deze activiteiten lees je in de volgende Smash, 
die in januari verschijnt, of op onze website. 

 
 

Op onze website vind je alles over wedstrijden, 
tornooien en activiteiten (met locatie op Google Maps). 

Ook alle uitslagen, foto’s en verslagen kan je daar vinden. 

Kortom, als je op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen 
in onze club, één adres: www.ttchoeselt.be ! 

En niet vergeten ons te volgen op Facebook! 

 

Tot de volgende Smash! 

http://www.ttchoeselt.be/

