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TAFELTENNISCLUB 

 TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be  
 

 

Beste leden, 

Sinds de vorige nieuwsbrief van januari zijn er heel wat positieve dingen 
gebeurd in onze club! 

De succesvolle Provinciale Kampioenschappen werden gevolgd door 
prachtige resultaten op de Vlaamse en Belgische Kampioenschappen. 
We hebben 3 Vlaamse kampioenen en dat is iets om trots op te zijn! 
Ook op de Belgische Kampioenschappen haalden we medailles! 

Op onze Mosseldag was het zowel ’s middags als ’s avonds volle bak. 
Hartelijk dank aan de 70 medewerkers die zich weer volledig hebben 
gegeven! 
De opbrengst van deze gezellige dag laat ons toe om binnenkort de 
ventilatie in onze zaal te verbeteren. We plannen nog andere zaken om 
de wedstrijden en tornooien in optimale omstandigheden te kunnen 
spelen, en daar zullen we jullie uiteraard van op de hoogte houden. 

Een weekje later organiseerde ons jeugdbestuur voor de zesde keer de 
Familiecup. Je vindt het verslag verderop in deze Smash. 

Intussen nadert de competitie zijn ontknoping. Spannend, want we 
hebben nog enkele ploegen die kampioen kunnen spelen! 

Deze periode staat ook in het teken van de clubkampioenschappen. 
Op 19 april beginnen we eraan! Alle nuttige info kan je in dit Smashke 
lezen. 
En de winnaars worden natuurlijk allemaal gehuldigd tijdens onze 
kampioenenviering op zaterdag 27 mei. Noteer dit alvast in je agenda 
en zorg dat je erbij bent want we voorzien een nieuwe, geweldige show 
die geen enkele tafeltennisliefhebber wil missen!! 

Vriendelijke groeten 
Het bestuur 

  
               In deze editie: 

* Vlaamse en Belgische 
    Kampioenschappen 
* Familiecup 
* Clubkampioenschappen 
* Interview Eline Loyen 
* Activiteiten april - mei 
 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Vlaamse Kampioenschappen A-B-C-D-E 2017 – Sporthal Schiervelde, Roeselare 
Zondag 5 februari 
 
Een grote dag voor TTC Tamara Hoeselt!! 
Van de negen reeksen werden er drie gewonnen door spelers van onze club! 

We hebben dus drie Vlaamse Kampioenen: 

 
Rebecca Gerrits 

(Dames B) 
Sander Grosemans 

(Heren C) 
Matthias Vanvinckenroye 

(Heren E) 
 

 Proficiat alle drie !!!! 

 De uitslag en meer foto’s staan op onze website. 

 

Belgische Kampioenschappen 2017 – Sporthal Blocry, Louvain-La-Neuve 
Jeugd: zaterdag 5 en zondag 6 februari 
Dubbel B-C-D-E: zondag 26 februari 
 

Het BK Enkel moet nog gespeeld worden, maar we hebben alvast 2 medailles binnen: 

 

Lauren Colla 
Brons – Dubbel Meisjes Preminiemen 

(samen met Maria Kovtoun van Lanaken) 

Niels Hertogen en Winand Vervisch 
Brons – Dubbel Heren D 

Proficiat!! 

http://www.ttchoeselt.be/index.php/tornooien/vlaamse-kampioenschappen-2017
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Familiecup 2017 
Zaterdag 11 februari – in ons lokaal 

 
Veel volk en een gezellige sfeer tijdens onze zesde Familiecup, zoals steeds 
georganiseerd door het jeugdbestuur. 
In dit unieke tornooi spelen duo’s tegen elkaar in enkel- en dubbelwedstrijden. 
Elk duo bestaat uit een speler van onze club en een complete leek op 
tafeltennisgebied uit zijn/haar familie of vriendenkring. 
Er wordt gespeeld in twee reeksen: de lagere reeks (met spelers van onze 
club met klassement NG of E) en de hogere reeks (klassementen D tot B). 
 
In de vorige twee edities was de overwinning in de hogere reeks voor Steven 
Goris en Dimitri Wagemans. Dit jaar hadden zij echter andere verplichtingen 
dus lag de weg open voor een ander duo. 
 
Het waren Dolphe Fernandez en Jean Scuvie die met de Cup gingen lopen in 
de hogere reeks, en de lagere was voor Keano Dekens en Rutger Buntinx. 

 

 

 

Proficiat !! 

 

 

 

 

 

Meer foto’s vind je op onze website. 

Hartelijk dank aan alle deelnemers en tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttchoeselt.be/index.php/activiteiten/familiecup-2017
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Clubkampioenschappen 2017 
 
Je hebt pas écht de top bereikt in het tafeltennis als je clubkampioen bent 
geweest bij TTC Hoeselt! 
 
Iedereen kan winnen, dus schrijf je in en win dat felbegeerde t-shirt!! 
De lijst met clubkampioenen van vorig jaar vind je hier. 
 
 
We organiseren dit jaar zes kampioenschappen: 
 
* Vrije Tijd Woensdag: woensdag 19 april vanaf 20u00. 
   Voor leden die op woensdagavond trainen en spelers uit de D en C reeks van de vrije tijd. 

* Dubbel Interclub / Vrije Tijd: vrijdag 21 april vanaf 19u30. 
   Je schrijft individueel in en de duo’s worden op de avond zelf gevormd. 

* Jeugd: zondag 23 april vanaf 09u30. 
   Aspiranten, preminiemen, miniemen, cadetten, juniors en -21. 

* Vrije Tijd Maandag: maandag 24 april vanaf 20u00. 

* Seniors: dinsdag 25 april vanaf 20u00. 

* Klassementen: vrijdag 28 april vanaf 19u30. 
 

 
 

 

Inschrijven kan op de formulieren aan het infobord 
in het lokaal, of via onze website. 

Veel plezier en veel succes!! 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.ttchoeselt.be/index.php/clubinfo/clubkampioenen-2016
http://www.ttchoeselt.be/index.php/tornooien/clubkampioenschappen-2017
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Interview met Eline Loyen, Belgisch Kampioen Dames A 2017 
(bron: tafeltennis.be) 
 
 
Wanneer ben je gestart met tafeltennis en waarom? 

Ik ben gestart met tafeltennis toen ik 6 jaar was. Ik zat toen in het eerste leerjaar 
en mijn leerkracht van toen, Guido Wijnen, zit in het bestuur in de club TTC 
Tamara Hoeselt. Hij had toen voorgesteld en gevraagd of ik het eens wou gaan 
proberen. Ik heb dat toen gedaan en het beviel me wel waardoor ik het ben blijven 
doen. 

 

Wat is het tafeltennismoment dat je nooit zal vergeten? 

Afgelopen zondag zal ik nooit vergeten. De eerste maal Belgisch kampioene bij de dames A! Hopelijk kan ik dit de 
komende jaren nogmaals beleven!  
Nog een moment dat ik niet zal vergeten was ook dit jaar. Ik werd samen met Lisa Lung Europees kampioen in het 
dubbel in onze leeftijdsreeks. 

  

Van welke speler heb je het meeste geleerd? 

Ik heb eigenlijk vooral veel geleerd van mijn trainers. Hiervan waren sommigen uiteraard zelf ook spelers. In Hoeselt 
ben ik begonnen en daar was mijn trainer Willy Willems. Hij heeft mij geleerd de eerste stappen te zetten en 
hij heeft mij op het goede pad gebracht. Ook van Tim Janssens, Tom Faes en Marc Closset heb ik heel veel 
geleerd. 
Ik kan niet zeggen van wie ik het meeste geleerd heb, want ze zijn tot nu toe allemaal heel belangrijk geweest voor 
mij. Het is de combinatie van verschillende trainingsmethodes die me hebben gebracht waar ik nu sta! 

  

Goede raad voor onze lezers? 

Als je iets wil bereiken in het leven, blijf er hard voor werken. Alles is mogelijk zolang je erin gelooft. Dat is zo in de 
sport, maar ook in school of op je werk. Soms lijkt het allemaal onbegonnen werk, maar als je er hard voor werkt, zal 
je uiteindelijk beloond worden. Dus geloof in jezelf en blijf gaan! 
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Activiteiten april - mei 2017: 

 

Woensdag 19 april: Clubkampioenschap Vrije Tijd Woensdag 

Vrijdag 21 april: Clubkampioenschap Dubbel Interclub/Vrije Tijd 

Zondag 23 april: Clubkampioenschap Jeugd 

Maandag 24 april: Clubkampioenschap Vrije Tijd Maandag 

Dinsdag 25 april: Clubkampioenschap Seniors 

Vrijdag 28 april: Clubkampioenschap Klassementen 

Zaterdag 6 mei: Eindrondes Interclub (in Bree) en Jeugd (in Herckenrode) 

Zaterdag 27 mei: Kampioenenviering 

 

Meer informatie over deze activiteiten lees je 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/

