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In deze editie: 

* Vlaams Kampioen 

* Belgisch Kampioen Dubbel 

* Familiecup 

* Eetdag 

* Paasstage Jeugd 

* Clubkampioenschappen 

* Finale Beker van Limburg 

Beste leden 

Elk jaar in deze periode kunnen we hetzelfde aankondigen: we 
hebben er weer enkele kampioenen bij! 

In het Smashke van december kon je al lezen dat Matthias 
Vanvinckenroye Vlaams kampioen werd bij de cadetten. 

Onlangs, in Lommel, was de titel voor Rune Coussée bij de heren E. 

En Lauren Colla werd Belgisch kampioen in het dubbelspel bij de 
meisjes miniemen. 

Je leest er alles over op de volgende pagina. 

Zaterdag 9 februari organiseerden we voor de achtste keer de Familiecup. Je vindt het verslag verderop in deze 

Smash. 

Onze Mosseldag was ook dit jaar weer een succes. Hartelijk dank aan de 81 medewerkers die zich weer volledig 

hebben gegeven! 

Deze periode staat in het teken van de clubkampioenschappen. 
Op 10 april beginnen we eraan! Alle nuttige info kan je in dit Smashke lezen. 

 

 

Wij wensen onze leden veel plezier en succes op de clubkampioenschappen!! 

Vriendelijke groeten 
Het bestuur 

 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Vlaamse Kampioenschappen A-B-C-D-E 2019 – Sportcentrum De Soeverein, Lommel 
Zondag 3 februari 
 
We hebben er een Vlaamse Kampioen bij!! 

Rune Coussée won bij de heren E. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proficiat !!!! 

  

 

Belgische Kampioenschappen Jeugd 2019 – Sporthal Blocry, Louvain-La-Neuve 
Zaterdag 9 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauren Colla werd Belgisch kampioen dubbel bij de meisjes miniemen, 

samen met Maria Kovtoun van Lanaken. Een sterke prestatie. 

Proficiat!! 

Matthias Vanvinckenroye won brons in het dubbel bij de cadetten, samen met Floris Surmont van Schulen.  

Proficiat!! 
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Familiecup 2019 
Zaterdag 9 februari – in ons lokaal 

 
Veel volk en een gezellige sfeer tijdens onze achtste Familiecup. 
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 lagere reeks ging de cup naar Ronny Machiels en Peter Van Gestel. 
 
De hogere reeks was voor de broers Rune en Sverre Coussée. 

    Proficiat !! 

Dank aan alle deelnemers en tot volgend jaar! 
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Eetdag 2019    3 maart in GC Ter Kommen 

Maar liefst 81 leden en sympathisanten waren bereid onze club te helpen, en het vele werk 

lichter te maken. 

Meer dan 600 gerechten hebben we geserveerd, en nog veel meer dranken! 

Het was weer een mooie editie. Volgend jaar doen we opnieuw ons uiterste best om zoveel 

mogelijk mensen te laten genieten van de heerlijke mosselen en lekkere andere gerechten. 

 

Veel dank aan onze medewerkers en tot volgend jaar! 

Paasstage Jeugd 2019 

Donderdag 18 april en vrijdag 19 april – in ons lokaal 

 

Binnenkort is het weer Paasvakantie, dus organiseren wij een stage! 

Alleen onze jeugdleden mogen meedoen, en het is gratis! 

Zoals altijd is ook deze stage verdeeld in halve dagen. Je mag dus kiezen tussen voormiddag, namiddag of beide. 

Als je een hele dag komt mag je iets meebrengen om ‘s middags te eten. (of je bestelt een broodje bij onze 

professionele broodjeshaler, Willy) 

Inschrijven doe je op het formulier dat op het infobord in ons lokaal hangt. 

De plaatsen zijn beperkt tot 20 per halve dag. Wees er dus snel bij! 

 

Veel plezier! 
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Clubkampioenschappen 2019 
 
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 10 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 12 april vanaf 19u30. 
   Je schrijft individueel in en de duo’s worden op de avond zelf gevormd. 

* Jeugd: zondag 14 april vanaf 09u30. 
   Benjamins, preminiemen, miniemen, cadetten, juniors en -21. 

* Vrije Tijd Maandag: maandag 15 april vanaf 20u00. 

* Seniors: dinsdag 16 april vanaf 20u00. 

* Klassementen: vrijdag 26 april vanaf 19u30. (In ons clubboekje staat 19 april, maar het is verplaatst naar 26 april 
vanwege de finale van de Beker van Limburg, zie agende op volgende pagina.) 
 
 
 

Inschrijven kan op de formulieren aan het infobord in het lokaal. 

 

Veel plezier en veel succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttchoeselt.be/index.php/tornooien/clubkampioenschappen-2018
http://www.ttchoeselt.be/index.php/tornooien/clubkampioenschappen-2018
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Noteer nu alvast in je agenda: 

             Vrijdag 19 april: Finale Beker van Limburg in Westerlo. 

                                               Jelle, Rune en Olivier nemen het op tegen 3 B-spelers van Schulen. 
                                               Supporters welkom!! 

Zaterdag 25 mei: Kampioenenviering in ons lokaal 

Binnenkort verneem je alle details 

 

 
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 en Instagram! 

 

Tot de volgende Smash! 

 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/

