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TAFELTENNISCLUB 

TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be 

 

 

 
Beste leden, 

er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. 
Vele spelers van onze club kennen de routine van trainingen en 
wedstrijden inmiddels. Maar voor sommige (jeugd)spelers komt 
de eerste competitie-ervaring er aan. 

Onze club heeft vanaf dit seizoen ook het label ‘Hartveilig’. 
Er is een AED-toestel geplaatst en binnenkort worden hiervoor 
opleidingen georganiseerd in ons lokaal. 

Wij wensen jullie allemaal veel succes, maar vooral veel plezier! 

Het bestuur. 

  
In deze editie: 

* Begin trainingen 
* Fietstocht 28 augustus 
* Briefing 1 september 
* Tornooien 3 en 4 september 
 

 
 

Begin trainingen seizoen 2016/2017 
De interclubspelers zijn intussen alweer aan de trainingen begonnen, voor de jeugd 
en de vrijetijdsspelers is het nog even geduld oefenen. Uiteraard is ons lokaal nog 
steeds geopend op vrijdagavond vanaf 20 uur voor iedereen die toch graag 
in vorm blijft. 

De jeugdtrainingen van woensdag beginnen op 17 augustus. 
De uren blijven dezelfde: van 17u tot 18u30 en van 18u30 tot 20u. 

De jeugdtraining van zaterdag begint op 10 september, 
van 10u tot 11u30. 

Voor de vrije tijd begint het op maandag 5 september om 20u en op woensdag 7 
september om 20u. 

  

 

 

 

 

 

http://www.ttchoeselt.be/
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Gezinsfietstocht 

De jeugdwerking van onze club organiseert op zondag 28 augustus 
een fietstocht voor het hele gezin. 

De afstand bedraagt 23 km. We fietsen vooral op kleine, vaak 
verkeersvrije wegen van het fietsroutenetwerk. 

De begeleiding gebeurt met moto’s en een bezemwagen 
(vrijwilligers mogen zich aanmelden bij Guido Wijnen). 

We vertrekken om 13 uur aan ons lokaal. 

Er is een tussenstop voorzien in speeltuin Edelhof in het 
kasteelpark in Munsterbilzen. 

Dit is de grootste speeltuin van Bilzen met meer dan 30 
speeltoestellen waaronder een indrukwekkend speelkasteel, een 
zandspeeldorp, een kabelbaan, een avontuurlijk touwenparcours, 
klimpiramide en speelhuisjes. 

De jeugd kan zich daarin perfect amuseren terwijl de volwassenen 
relaxen op het terras. 

We komen rond 17 uur terug aan in ons lokaal, waar we 
hamburgers en andere versnaperingen aanbieden. 

Iedereen mag mee: jong of oud, lid of geen lid van onze club. 

Prijs: GRATIS voor onze leden en 3,50 euro voor niet-leden. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Inschrijven vóór 21 augustus bij jos.slegers@telenet.be (0486/68.25.89) of Guido Wijnen (089/41.72.82) 
of Jean Colla (089/51.46.24). 
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Briefing Interclub 1 september 

Alle interclubspelers worden verwacht op de briefing in ons lokaal 
op donderdag 1 september om 19u00. 

Zorg dat je er bij bent want er zijn enkele belangrijke mededelingen in verband met 
de competitie 2016/2017. 

 

Jeugdtornooi zaterdag 3 september 2016 

Begin het seizoen met een fijn, leuk en gezellig tornooi! 

Er wordt gespeeld in leeftijdsreeksen: 

 Préminiemen (geboren in 2006 of later) 

 Miniemen (2004, 2005) 

 Cadetten (2002, 2003) 

 Juniors (1999, 2000, 2001) 

 Jeugd -21 (1995, 1996, 1997, 1998) 
Ook niet-aangesloten spelers kunnen deelnemen! 

Alle reeksen beginnen om 10.00 uur. 

Er zijn leuke prijzen te winnen in iedere reeks! 

Deelname is gratis voor de leden van TTC Hoeselt. 
Voor spelers van andere clubs of niet-aangesloten deelnemers is de prijs 2,50 euro. 

Inschrijven doe je ten laatste op woensdag 31 augustus via e-mail: info@ttchoeselt.be (Jan Bal) 
of via het inschrijvingsformulier op onze website. 

 
 

  

 Wij wensen jullie allemaal veel succes! 

 

 

 

 

mailto:info@ttchoeselt.be
http://www.ttchoeselt.be/index.php/2016-06-08-21-46-04/jeugdtornooi-2016


Jaargang 25|Smashke nr. 151|Augustus 2016 

 

4 
 

 

 

 

 

 

C-tornooi zondag 4 september 2016 

En de dag na de jeugd is het aan de klassementsspelers! 
Elke speler neemt deel aan zijn officiële reeks en mag ook één reeks hoger inschrijven. 

Overzicht van de dag:  Overzicht van de toegelaten reeksen per klassement: 

  Heren Dames  Klassement Reeks 1 
(verplicht) 

Reeks 2 
(optioneel) 

9u00:  E D  NG NG E6/E4 

10u00:  C-spécial   E6 E E6/E4 of D of D6/D4 

11u00:  D C  E4 E E6/E4 of D of D6/D4 

12u00:  NG D6/D4  E2 E D of D6/D4 

13u00:  C   E0 E D of D6/D4 

14u00:  D6/D4 NG  D6 D D6/D4 of C 

15u00:  E6/E4 C-spécial  D4 D D6/D4 of C 

     D2 D C 

     D0 D C 

     C6 C C-spécial 

     C4 C C-spécial 

  C2 C C-spécial 

     C0 C C-spécial 

 

Prijzen te winnen in alle reeksen! 

 

 

 

Deelname is gratis voor de leden van TTC Hoeselt. 

Voor spelers van andere clubs is het 4 euro voor één reeks en 6,50 euro voor twee reeksen. 

Inschrijven doe je ten laatste op woensdag 31 augustus via e-mail: info@ttchoeselt.be (Jan Bal) 
of via het inschrijvingsformulier op onze website. 

Veel succes! 

mailto:info@ttchoeselt.be
http://www.ttchoeselt.be/index.php/2016-06-08-21-46-04/c-tornooi-2016
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Volg ons op Facebook 

en raadpleeg regelmatig onze website 

www.ttchoeselt.be 

Alle wedstrijden, tornooien en activiteiten worden er aangekondigd (met routebeschrijving). 

Je vindt er ook alle uitslagen, foto’s, video’s en verslagen! 

 

 

Tot de volgende Smash! 

https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw
https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw
http://www.ttchoeselt.be/

