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TAFELTENNISCLUB 

TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be 

 
 

 

 
 
 

 

 

zaterdag 26 mei 2018 
vanaf 19u00 in ons lokaal 

 

Programma: 

19u00: Receptie aangeboden door de club 

19u30: Voorstelling kampioenen 

20u45: Champions League Finale: Real Madrid – Liverpool op groot scherm 
en gelegenheid voor een gezellige babbel 

Kampioenenviering 2017-18 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Lidgeld 2018 – 2019 (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 8 juni. De prijzen zijn dezelfde van vorig jaar. 

Als aanmoediging voor de spoedige betaling van je lidgeld, geniet je trouwens tot 8 juni 
   van een korting van 5 euro per persoon. 

Prijzen  

• Leden geboren na 1/1/2000: 85,00 euro  

• Leden geboren voor 1/1/2000: 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 8 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 2018 – 2019 (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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Belgisch Kampioenschap enkel B-C-D-E 

Zo 13 mei - Sportcentrum Blocry, Louvain-La-Neuve 

Vijf spelers van onze club hadden zich geplaatst voor het BK van dit jaar: Sander Grosemans (heren B), Wouter Devue 

en Matthias Vanvinckenroye (heren C), en Michiel Nijst en Olivier Geudens (heren E). 

Sander en Wouter hadden pech met hun loting en troffen (te) sterke tegenstanders in de 16e finales. Sander kon er nog 
een vijfsetter van maken tegen een B0, maar het tornooi zat er op. 
Matthias won wél zijn eerste wedstrijd na vijf spannende sets. Michiel en Olivier kregen al meteen allebei een E0 tegen, 
maar dat was geen probleem. 

De 8e finales dan, en daarin maakte Matthias het weer spannend: 3-2 tegen een C0. Michiel en Olivier gingen ook door 

op hun elan: allebei wonnen ze 3-1 tegen een E0. 

Op naar de kwartfinales en dat is spannend want als je die overleeft heb je al zeker een medaille binnen. 
Matthias trof een bekende: Klaas Surmont van Schulen. Alweer was het heel spannend en alweer trok Matthias het 
laken naar zich toe met 3-2. 
De derde E0 van de dag voor Olivier was een man met een prachtige baard uit Witterzee (Waals-Brabant, tussen 
Waterloo en Nijvel), die zijn pallet vasthield in de ‘penhoudergreep’, op zijn Chinees dus. Bovendien leek het alsof deze 
man nóg een afspraak had die dag want als hij het balletje moest gaan halen kon hij niet snel genoeg terug aan tafel zijn. 
Olivier moest even wennen aan de spelstijl van zijn tegenstander maar kon toch winnen: 3-2. 
Michiel trof een jonge kerel uit Montzen die met noppen speelt. Een pure verdediger die het Michiel heel moeilijk 

maakte. Té moeilijk blijkbaar want onze jonge held kon maar één set winnen en dus zat het tornooi er op. Jammer, maar 

Michiel mag terugkijken op een fantastisch seizoen, waardoor hij volgend jaar C4 wordt. 

Nog twee van de vijf spelers over voor de halve finales. 

Matthias speelde tegen Tom Aerenhouts van Geelse. Die had in de kwartfinale veel moeite gehad, kwam zelfs twee sets 
achter. Daar was echter niets van te merken in deze wedstrijd, waarin Matthias geen kans maakte. Tom was sterker en 
won met 3-0. Later zou hij ook Belgisch Kampioen worden. 
Ook voor Matthias was het een prachtseizoen: halverwege ging hij van D4 naar C2, en volgend seizoen zal hij B6 zijn. Na 
zijn zilveren medaille vorig jaar op het BK bij de E’s wint hij nu brons in de C-reeks. Knap gedaan, en we zien hem terug in 
2e nationale. 
Olivier nam het in halve finale op tegen Jan Dammans van Essenbeek (Vlaams-Brabant) en dat bleek geen probleem: 

heel matuur gespeeld en 3-0 gewonnen tegen deze E0. Al minstens zilver! 

In de finale stond Olivier tegenover Jan-Willem D’Hondt van Hamme. Die had de halve finale nipt gewonnen (3-2) tegen 
die verdediger die Michiel uit het tornooi had gespeeld. 
De twee finalisten leken ontspannen en speelden allebei leuk open spel. Het ging mooi gelijk op, en dus stond het na 

vier sets 2-2. Ook in de vijfde set bleef het spannend tot 7-7, maar toen maakte Jan-Willem vier punten na elkaar en 

werd Belgisch Kampioen. 

 

Een geweldige prestatie van Olivier, die dit seizoen zowat overal in de prijzen viel waar hij deelnam. In de competitie 

ging hij al snel van vierde naar derde provinciale en dat bleek een goeie zet: hij won tegen vele D-spelers en verbetert 

daardoor zijn klassement gevoelig: hij gaat van E2 naar D2. Proficiat!!! 
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Agenda: 
Tot eind augustus is er elke vrijdagavond vanaf 20u00 vrije training. Iedereen welkom! 

Laatste trainingen Jeugd seizoen 2017/18: 

zaterdag 19 mei om 10u00: beginners (Er is dus geen training op zaterdag 26 mei!) 

woensdag 23 mei om 16 uur: benjamins 

woensdag 23 mei om 17u00: beginners 

woensdag 23 mei om 18u30: gevorderden 

Laatste training Interclub: 

donderdag 24 mei om 18u30 

Laatste trainingen Vrije Tijd: 

maandag 21 mei om 20u00 

woensdag 23 mei om 20u00 

 

Niet vergeten: 

Zaterdag 26 mei: Kampioenenviering vanaf 19 uur in ons lokaal. 
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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
https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw
http://www.ttchoeselt.be/

