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TAFELTENNISCLUB 

 TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be  
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste leden 

2018 is goed begonnen voor TTC Hoeselt! 

Zoals ieder jaar waren de Provinciale Kampioenschappen goed 

voor een karrenvracht aan medailles. Hét bewijs dat onze 

spelers gemotiveerd zijn, en dat het loont om goed te trainen 

en veel wedstrijden te spelen. Verderop in deze Smash vind je 

de lijst van onze medaillewinnaars. 

Op zaterdag 10 februari organiseert ons jeugdbestuur voor de 7e keer de Familiecup. Je leest er alles 

over op de volgende bladzijde. 

Ons grootste evenement is natuurlijk elk jaar de Mosseleneetdag. Dit keer heeft die plaats op zondag 4 

maart. Een grote uitdaging, want op die dag serveren wij meer dan 700 gerechten! Alle gegevens over 

deze leuke en belangrijke dag vind je op pagina 3. 

Tussen Kerst en Nieuwjaar werd ook gestreden om de Beker van de Voorzitter. We kregen uiteindelijk 

2 winnaars die voor de eerste keer in hun carriére de Beker wonnen! Het verslag staat ook in dit 

Smashke. 

Intussen is de terugronde van de competitie begonnen. We hebben een extra jeugdploeg ingeschreven 

en deze spelers tonen iedere week dat ze heel gedreven zijn! 

Wij wensen al onze leden veel plezier en veel succes in 2018! 

 

Vriendelijke groeten 

Het bestuur 

In deze editie: 

• Familiecup 2018 

• Eetdag 2018 

• Provinciale Kampioenschappen 

• Beker van de Voorzitter 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Interclubspelers opgelet!! 

Wegens gebrek aan belangstelling van de spelers, worden de 2 trainingen van dinsdag en donderdag 
vanaf dinsdag 6 februari herleidt tot één training van 18u30 tot 20u30. 

Familiecup 2018  Zaterdag 10 februari – in ons lokaal 

Speel samen met een familielid of vriend(in) en win de Cup! 

In dit unieke tornooi spelen duo’s tegen elkaar in enkel- en dubbelwedstrijden. 

Elk duo bestaat uit een speler van onze club en een totale leek op tafeltennisgebied uit zijn/haar familie of 

vriendenkring. 

We spelen in 2 reeksen: 

- Spelers van onze club met klassement NG of E 
- Klassementen D, C en B. 

We beginnen eraan om 12u30 en het einde (uitreiking Familiecup) is voorzien rond 18u00. 

Vorig jaar werd de reeks NG/E gewonnen door Keano en Rutger, en de hogere reeks was voor Dolphe en Jean. 

Wil jij hen graag opvolgen?  

Inschrijven doe je per twee, door een mail te sturen naar Jos Slegers, met daarin de namen en contactgegevens 
van beide spelers. 

Deelnemen kost 6 euro per duo. (Te voldoen bij aanmelding op de dag zelf) 

Soep, versnapering en cadeautje inbegrepen! 

Wacht niet te lang want er kunnen maximaal 28 duo’s deelnemen!! 

Veel plezier en veel succes! 

 

 

mailto:jos.slegers@telenet.be
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Mosseldag 2018 
Zondag 4 maart – GC Ter Kommen, Hoeselt 
 
Ieder jaar weer een topevenement, vooral dankzij de 
inzet van onze leden en sympathisanten! 

Kom gerust langs en breng meteen je familie en je 
vriendenkring mee! 

We hebben weer honderden kilo’s heerlijke 
‘Goudmerk’ mosselen gereserveerd die nu nog in de 
beste omstandigheden groeien in zee, en speciaal voor 
ons nét op tijd uit het water gehaald worden om ze 
súpervers te kunnen serveren op onze mosseldag. 

En als jij toch niet zo gek bent op mosselen hebben we 
nog wel enkele andere heerlijke gerechten. 

Openingsuren: 
van 11u00 tot 14u00 en van 17u30 tot 20u00 

Inschrijven: ten laatste op maandag 26 februari. 
Al onze leden krijgen formuliertjes mee naar huis, maar 
je kan ook terecht bij onze bestuursleden. 
 
Helpers gevraagd! 
De opbrengst van deze eetdag is belangrijk voor de 
club. We doen elk jaar investeringen om ons lokaal 
(nog) te verbeteren. 

Wil jij bijdragen aan het succes van deze dag? Een paar 
uurtjes helpen in de zaal, achter de toog of in de 
keuken? Word jij één van onze 70 medewerkers? 

Je kan ons een mail sturen met daarin je voorkeur voor 
de middag- of avondploeg. Je mag natuurlijk ook de 
hele dag helpen ☺. 
Je kan ook onze bestuursleden aanspreken, zij geven je 
graag alle informatie. 

Alvast bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Menu:  

Mosselen met frieten of brood € 18 

Halve kip met slaatje en frieten € 12 

Videe met slaatje en frieten € 12 

  

Kindermenu:  

¼ kip met frieten € 6 

Balletjes in tomatensaus met frieten € 6 

Hamburgers (2) met frieten € 6 

  

Sauzen: 
appelmoes, mayonaise, ketchup 

 

   

 

 

mailto:gert@ttchoeselt.be
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        Provinciale Kampioenschappen 2017/18 - Zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018 

Er werden alweer tópprestaties geleverd in Sint-Truiden. Bijna op elk podium stond minstens één speler 
van Hoeselt. 
We haalden 42 medailles, waarvan 19 gouden! 

Uitzonderlijk was de prestatie van Michiel Nijst: hij deed mee in 5 reeksen en won ze allemaal! 
Je zou er bijna van vergeten dat Nore Colla en Sander Grosemans 3 gouden medailles wonnen. 

 

Onze Provinciale Kampioenen: 

* Michiel Nijst – Enkel en Dubbel Heren E, Enkel en Dubbel Jongens Preminiemen, Gemengd Dubbel 
Preminiemen. 

* Nore Colla – Dubbel Meisjes Preminiemen 

* Nore Colla en Jill Dekens – Dubbel Dames NG 

* Nore Colla en Peter Devue – Gemengd Dubbel NG 

* Sander Grosemans  – Jongens Juniors en Dubbel Gemengd Juniors 

* Sander Grosemans en Wouter Devue – Dubbel Jongens Juniors 

* Wouter Devue en Mariella Lambrechts – Gemengd Dubbel C 

* Matthias Vanvinckenroye – Jongens Cadetten en Dubbel Jongens Cadetten 

* Lauren Colla – Dubbel Meisjes Miniemen 

* Rebecca Gerrits – Dames B 

* An Martens – Dubbel Dames C 

* Rune Coussee en Dieter Devue – Dubbel Jongens Miniemen 

* Adolphe Fernandez – Heren Veteranen +50 

 

 
Bekijk onze Flickr-pagina voor alle podiumfoto’s 

Dank aan de deelnemers van onze club en proficiat aan alle medaillewinnaars!! 
 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/144194115@N04/albums
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Beker van de Voorzitter 2017 – 23 en 30 december 

Na de voorrondes op zaterdag 23 december bleven een week later op 30 december de sterkste 
spelers en grootste verrassingen over. 
 
Finalisten in de reeks NG/E: Nore Colla, Lauren Colla, Ronny Machiels, Dieter Devue, Peter 
Devue, Thomas Moors, Wouter Smeets, Rune Coussee, Gert Stassen, Maurits Ketelslegers, 
Olivier Geudens en Gert Geudens. 
  

Finalisten in de reeks D/C/B: An Martens, Elien Philips, Wouter Devue, Matthias Vanvinckenroye, 
Benny Thijssen, Jelle Hojniak, Dirk Colla en Patrick Verbruggen. 

Na een hele reeks spannende wedstrijden kregen we twee finales: 

NG/E: Dieter Devue tegen Olivier Geudens 
D/C/B: Dirk Colla tegen Benny Thijssen 

En het zijn Benny en Olivier die de wisselbekers een jaar lang op de schouw mogen zetten. 

 

Proficiat!! 
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Activiteiten februari - maart 2018: 

Zondag 4 februari: Vlaamse Kampioenschappen ABCDE 

Vrijdag 9 februari: PRC Dubbeltornooi 

Zaterdag 10 februari: Familiecup 

Zaterdag 10 februari: Belgisch Kampioenschap Preminiemen – Miniemen 

Zondag 11 februari: Belgisch Kampioenschap Cadetten - Juniors 

Zondag 18 februari: Jeugdtornooi ‘Menno Bollen’ Herckenrode 

Zondag 25 februari: Prov. Jeugdcriterium Fase 3 

Zondag 4 maart: Mosseldag in GC Ter Kommen 
Helpers welkom! 
Onze bestuursleden staan ter beschikking voor alle info. 

 

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! 

PRC Tornooi – Nacht der Dubbels Mathieu Stinissen 

Vrijdag 9 februari om 20u00 in Alken – Sporthal ’t ABC, Rijdreef 30 

De PRC (Provinciale Recreatie Commissie) richt zijn jaarlijkse dubbeltornooi voor vrijetijdsspelers 

in in 2 reeksen: 

Reeks 1: een van de dubbelpartners heeft klassement E4, E6 of NG. 

Reeks 2: beide dubbelspelers mogen klassement E2, E0 of D6 hebben. 

Duo’s die in aanmerking komen voor reeks 1 mogen in reeks 2 inschrijven, maar je mag maar aan 

één reeks deelnemen. 

Inschrijven (ten laatste op vrijdag 2 februari) op het formulier op het infobord in ons lokaal. 

Veel succes! 

 

http://www.ttchoeselt.be/

