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TAFELTENNISCLUB 

TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be 

 
 

 

 
 
 
 

 

zaterdag 27 mei 2017 

vanaf 19u00 in ons lokaal 

 

Programma: 

19u00: Receptie aangeboden door de club 

19u30: Voorstelling kampioenen 

20u30: Demonstratiewedstrijd 

Aansluitend: gezellig samenzijn met achtergrondmuziek 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Lidgeld 2017 – 2018 (1) 

Het seizoen zit er op, de trainingen gaan nog door tot eind mei. 
Intussen is er ook vrije training, elke vrijdagavond vanaf 20u00. 
  
We zijn inmiddels bezig met de praktische regelingen voor het volgende seizoen. 

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. 
De inschrijvingen (van ploegen en spelers) moeten binnen zijn bij TTLK vóór 1 juli. 

Als je wedstrijden en/of tornooien wil spelen is het dus belangrijk dat je het lidgeld betaalt 

vóór 15 juni. 

Als aanmoediging voor de spoedige betaling van je lidgeld, geniet je trouwens tot 15 juni 
   van een korting van 5 euro per persoon. 

Prijzen  

• Leden geboren na 1/1/1999: 85,00 euro  

• Leden geboren voor 1/1/1999: 100,00 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. 70 en 85 Euro. 

De kortingen voor tijdig betalen (voor 15 juni) en de gezinskorting zijn cumuleerbaar. 

 
Wat is inbegrepen in het lidgeld?  

• Inschrijving, bijdrage en verzekering bij VTTL / TTLK. 

• Alle inschrijvingsgelden voor   

o alle Hoeseltse en Limburgse officiële tornooien 

o Provinciale Top 8 Jeugd en Klassementen 

o Provinciale en Nationale Kampioenschappen 

o Provinciaal en Nationaal Jeugdcriterium 

o Clubkampioenschappen 

o Beker van de Voorzitter 
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Wij wensen alle leden een succesvol maar vooral plezierig seizoen toe! 

 

 

 

 

Lidgeld 2017 – 2018 (2) 

 

Tussenkomst mutualiteit 

Sinds enkele jaren zijn er diverse mutualiteiten die het inschrijvingsgeld bij een sportclub 

gedeeltelijk terugbetalen. 

De modaliteiten (vb. bedrag, max. leeftijd) van deze terugbetalingen variëren van mutualiteit tot 

mutualiteit, vaak zelfs van jaar tot jaar. 

Formulieren van de club worden jullie na betaling van het lidgeld automatisch bezorgd door onze 

voorzitter, Marcel Mombeek. 
 

Hoe betalen? 

De beste manier om je lidgeld te regelen is via overschrijving op 

rekening nummer BE61 4567 0623 6617 op naam van TTC TAMARA HOESELT VZW. 

Gebruik daarvoor de gegevens die je op het overschrijvingsformulier hieronder vindt. 

Gelieve als mededeling bij de overschrijving de naam/namen te vermelden van degenen die 

zich inschrijven. Dit kan ons aardig wat puzzel- en opspoorwerk besparen. Vooral bij inschrijving 

van jeugdspelers aangezien de overschrijving gebeurt door de ouders. 
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Heren J  

Kampioen in 5e provinciale C en daarna de eindronde 
der kampioenen van 5e provinciale gewonnen. 

Proficiat Jef Coninx, Thijs Kempeneers, Matthias 
Vanvinckenroye en Olivier Geudens! 

Zij danken ook de invallers! 

Cadetten B 

Hebben over het hele seizoen maar één keer 
verloren en één keer gelijk gespeeld. 

Aan het begin van het seizoen was het al duidelijk 

dat deze miniemen goed zouden presteren in de 

cadettenreeks, en ze hebben het zeker 

waargemaakt! 

Ze werden eerste in hun reeks en mochten dus de 

eindronde spelen. In de halve finale zetten ze de 

zwaarste tegenstander (Aarschot) zonder veel 

problemen opzij en daarna was de finale tegen 
Heusden nog een formaliteit. 

Een prachtige prestatie van Michiel Nijst, Rune 

Coussée, Keano Dekens en Dieter Devue. 

Proficiat kerels en nu op naar 5e provinciale! 

Onze heren A werden nipt tweede in hun reeks en mochten dus ook de eindronde spelen. Jean-Michel 
Boeker, Dolphe Fernandez, Pierre Devrint en Frederic Jacobs wonnen deze wedstrijd tegen Waver met 
9 - 5 en maken dus nog een (kleine) kans om te stijgen van 2e naar 1e nationale. 
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Matthias Vanvinckenroye vice Belgisch Kampioen Heren E 

Eerder dit jaar was Matthias al Vlaams kampioen 

geworden bij de Heren E, en hij had de Provinciale Top 

Klassementen op zijn naam geschreven. 

Hij werd Provinciaal Kampioen bij de Heren Dubbel E, met 

Sander Dreesen van Dilsen, en won op het PK ook de 

zilveren medaille bij de Heren E. 

Matthias won ook de reeks NG/E van onze ‘Beker van de 

Voorzitter’. 

 

Tussendoor hielp hij zijn ploeg aan de titel ‘kampioen van 5e 

provinciale’. Met een score van 98% won hij ook het 

Regelmatigheidscriterium in 5e provinciale. 

 

Het was dus al een super-seizoen en 

daar deed hij op zondag 14 mei in 

Louvain-La-Neuve een ferme schep 

bovenop. 

Hij slaagde er in de hele dag cool te 

blijven en moest pas in de finale nipt 

de duimen leggen (9 – 11 in de vijfde 

set) tegen de nieuwe kampioen bij de 

E’s: Robbe Janssen van Lille 
(Antwerpen). 

 

Van harte proficiat Matthias!! 

 

Je hebt er een fantastisch seizoen op 

zitten en iets zegt ons dat dit niet de 

laatste prijs zal zijn die je wint in je 

carrière … 
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Agenda: 
Tot eind augustus is er elke vrijdagavond vanaf 20u00 vrije training. Iedereen welkom! 

Laatste trainingen Jeugd seizoen 2016/17: 

zaterdag 20 mei om 10u00: beginners (Er is dus geen training op zaterdag 27 mei!) 

maandag 22 mei om 18u30: gevorderden 

woensdag 23 mei om 17u00: beginners 

Dit seizoen is er geen training meer op woensdag om 18u30. 

Laatste training Interclub: 

donderdag 25 mei om 18u15 

Laatste trainingen Vrije Tijd: 

maandag 22 mei om 20u00 

woensdag 24 mei om 20u00 

Eerste trainingen seizoen 2017/18: 

Jeugd: 

woensdag 30 augustus: om 17u00 en 18u30 

maandag 4 september om 18u30 

zaterdag 9 september om 10u00 

 
De trainingen voor de Interclub spelers zullen beginnen in augustus, de juiste datum wordt nog meegedeeld. 

Voor de vrijetijdsspelers beginnen de trainingen op maandag 4 september en woensdag 6 september 
om 20u00. 

Zaterdag 27 mei: Kampioenenviering 

Zaterdag 10 juni: Dankavond vrijwilligers  

Zondag 27 augustus: Gezinsfietstocht 

Maandag en dinsdag 28 en 29 augustus: stage voor onze jeugdleden 

Zaterdag 2 september: Jeugdtornooi 

Zondag 3 september: C-tornooi 

Zondag 17 september: Opendeurdag 
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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. 

 

De moeite waard om eens te checken!! 

 

Tot de volgende Smash! 

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

