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TAFELTENNISCLUB 

TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be 

 

 

 
 

  

 

 

KAMPIOENENVIERING 

EN JAARAFSLUITING 

 

zaterdag 28 mei 2016 
Vanaf 19u00 

Lokaal TTC Tamara 
Catsbeekstraat 20 

Hoeselt 

 

Programma: 

19u00: Receptie aangeboden door de club. 

19u30: Voorstelling kampioenen 

20u30: * Voor de liefhebbers: live uitzending op groot scherm finale Champions League: 

Real Madrid – Atletico Madrid  

                 * Gezellig samenzijn met achtergrondmuziek. 
 

Alle leden, familie en sympathisanten welkom!! 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Kampioenen, eindrondes en promoties 2015-2016: 

 

Dames B: Kampioen in 1e Provinciale. Promotie naar Landelijke. 

In deze ploeg speelden Sofie Philips, Lize Wijnen, Lien Kempeneers, Elise Kempeneers, Leen 

Neven en Mariëlla Lambrechts. 

Heren H: Kampioen in 3e Provinciale D en promotie naar 2e. 

Spelers: Winand Vervisch, Patrick Verbruggen, Ludwig Stevens, Thomas Smeets en Jelle 

Hojniak. 

Cadetten A: Kampioen in reeks B en de eindronde gewonnen. Zij zijn dus Provinciaal 

Kampioen. Dat hebben Sem Smets, Timo Leyssens, Niels Geurts en Olivier Geudens goed 

gedaan! 

Heren A: Tweede in 2e Nationale A en de eindronde gewonnen. Bij het verschijnen van dit 

Smashke was het nog niet zeker maar zij maken grote kans om volgend seizoen in 1e Nationale 

te spelen! 

Spelers: Adolphe Fernandez, Ruben Daenen, Jean-Michel Boeker, Sebastien Lizin, Pierre 

Devrint en Frederik Jacobs. 

Heren I: tweede in 4e Provinciale C en promotie naar 3e. 

Spelers: Leen Neven, Mariëlla Lambrechts, Eddy Martens, Ben Vandermeeren, Yannick 

Hensen, Jean-Pierre Buysmans en Steve Nassen. 

Miniemen A: Na een heel sterk seizoen speelden ze in de halve finale van de eindronde 

gelijk tegen Herckenrode (5-5) maar verloren in sets (18-16). 

Deze ploeg bestond uit Lauren Colla, Rune Coussee, Keano Dekens en Wouter Vanrusselt. 

Proficiat!! 

Je vindt de foto’s op onze website. 

 

http://www.ttchoeselt.be/
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Wouter Devue vice Belgisch Kampioen Heren D 
Zondag 21 februari 2016, Belgische kampioenschappen klassementen. De datum stond al een tijdje 
omcirkeld in de agenda van Wouter Devue. Niet ten onrechte. Als je in Limburg met brio de Top 8 D wint 
én je tot provinciaal kampioen D weet te kronen, mag je ook wel ambities koesteren voor de Belgische 
kampioenschappen. Zeker als je weet dat het podium van de D-reeks op de Belgische kampioenschappen 
al enkele jaren wordt gedomineerd door jeugdspelers. En laat Wouter nu dit jaar op de Nationale 
Jeugdcriteria net hebben bewezen dat hij geen enkele jeugdspeler met D-klassement hoefde te vrezen. 

De dag zelf: vroeg opstaan en om half acht beginnen met een degelijke opwarming in het eigen lokaal. Je 
weet nooit hoeveel tijd, ruimte of plaats je kan versieren in Louvain-La-Neuve. Met dank aan Jesse die 
zelf ook afreist naar Waver voor de C-reeks.  

Aarzelend begin. Toch last van druk op de frêle schouders? Eerste ronde tegen een miniem D6, een 
speler waartegen hij in principe nooit in de problemen mag komen. Effe slikken met een 3-11 counter in 
de tweede set, maar alles samen toch een logische overwinning. De wet van de sterkste.   

Tweede ronde tegen een junior D4 die hij op de Vlaamse kampioenschappen vlotweg had gewonnen. 
Maar de Vlaamse zijn de Belgische niet en de zware wedstrijd duurt 5 enerverende sets lang. Geen 
enkele set met ruime aftekening. … Oef, zware klip omzeild! 

Achtste finale (miniem D0, volgend jaar C4) nog een beetje aarzelend, maar toch al veel beter dan de 
eerste 2 rondes. Domineren, eigen spel opdringen, killer-instinct, minimum aan “stomme foutjes” …  Het 
zit er plots allemaal in. Weliswaar 1 setje moeten prijsgeven, maar eigenlijk nooit de indruk gegeven dat 
het in deze match fout kon lopen.  

Goede lijn doorgetrokken in de kwartfinale tegen Bastien Devezon (junior D0, volgend seizoen C2). Een 
match om duimen en vingers van af te likken. Wouter onder stoom, geen spoor meer van aarzeling of 
twijfel. Hier haalt Wouter zijn allerbeste niveau en dat is meer dan nodig. Heerlijke wedstrijd, afgerond 
met 3-0, zij het telkens met het kleinste verschil. De podiumplaats is binnen.   

In de halve finale wacht Jordi Moens (kadet D0, volgend jaar ook C4). Wouter slaagt erin om de positieve 
lijn van de 2 vorige wedstrijden door te trekken. Bevrijd, los, focus, initiatief, dominant, beweeglijk en 
uiteraard een grote technische bagage. Opnieuw 2 sets met het kleinste verschil maar tussendoor toch 
ook de tweede set met duidelijk overwicht (11-5). Finale bereikt. En verdiend!!  

Op naar de finale en die gaat tussen 2 kadetten die op de Vlaamse kampioenschappen allebei het 
podium niet hadden gehaald. Wouter was toen dus uitgeschakeld in de poule, Liam Verschueren (D2, 
volgend seizoen C4) sneuvelde in de kwartfinales.  

In die finale is het frisse, bevrijde spel bij Wouter plots weer wat weg. Ook wel de verdienste van de 
tegenstrever. De finale en de titel wordt, zij het nipt, verloren van een wellicht nog iets meer 
‘uitgekookte’ tegenstander. Proficiat aan de winnaar Liam Verschueren. 

Tweede plaats. Misschien de meest pijnlijke? Heb je dan zilver gewonnen of goud verloren? Als je het 
ganse tornooi in ogenschouw neemt, moet je toch tevreden kunnen zijn met het zilver. 

Wouter, een dikke proficiat met deze schitterende titel van vice Belgisch kampioen heren D. 

Het staat mooi en terecht op je palmares en dat kan niemand je nog afnemen. Bestuur en sportieve 

verantwoordelijken zijn fier op jou. Op naar nog meer en grotere successen? Wie weet! 
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Lidgeld 2016 – 2017 

Het seizoen 2015-2016 zit er op. De trainingen gaan nog door tot en met donderdag 26 mei. 

Daarna kan je iedere vrijdag vrij komen spelen vanaf 20u00. 

We zijn inmiddels al met de praktische regelingen voor het volgende seizoen gestart. 

Allicht heb jij ook al het formulier voor hernieuwing van het lidmaatschap getekend, maar 

uiteraard is je spelerslicentie pas in orde zodra je in regel bent met het lidgeld. 

Wil jij graag competitie spelen (interclub, jeugd of recreatie)? Dan hebben wij jouw 

handtekening op het formulier voor hernieuwing lidmaatschap en de betaling van je lidgeld 

nodig vóór 6 juni. 

Je krijgt tot 6 juni een korting van 5 euro per persoon. 

Prijzen 

 Leden geboren na 1/1/98:  80,00 Euro (voor 6 juni: 75 Euro) 

 Leden geboren voor 1/1/98:  90,00 Euro (voor 6 juni: 85 Euro) 

Als er zich in hetzelfde gezin 3 of meer leden inschrijven, wordt het inschrijvingsgeld vanaf 

het derde lid verminderd met 15 Euro. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan resp. 65 en 75 Euro. 

De kortingen voor tijdig betalen (voor 6 juni) en de gezinskorting zijn cumuleerbaar. 

Ieder lid krijgt een blad met daarop alle gegevens om het lidgeld te voldoen. 

 

Wij wensen alle leden een succesvol maar vooral plezierig seizoen toe! 

 

   

 

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/

