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Einde seizoen 2019/20
Belgisch kampioenschap dubbel
Vlaams Jeugdcriterium -12

Agenda

Trainen in open lucht

Wij hopen dat jullie deze periode goed
hebben doorstaan. Inmiddels zijn er al wat
versoepelingen doorgevoerd. Daar lezen
jullie alles over in dit Smashke.
Wij zijn intussen klaar voor een nieuwe
start als het groen licht gegeven wordt
door de Nationale Veiligheidsraad. De
nodige veiligheidsmaatregelen zijn
geïnstalleerd zodat er met een gerust hart
gespeeld kan worden in onze zaal.

In deze nieuwsbrief geven we jullie de stand van zaken op dit moment. Maar we houden jullie
uiteraard via e-mail en Facebook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Hopelijk zien we elkaar snel weer in ons lokaal!
 

Met vriendelijke goeten,
Het bestuur.

Kampioenenviering

Ingezonden door onze jeugdspeelster 
Jill Dekens.

Jeugdbestuur
Inkomende transfers
Lidgeld 2020/21

https://www.instagram.com/ttc_hoeselt
https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw


Door de coronacrisis werden de competities na 18 van de 22 speelweken stopgezet.

Een overzicht van de resultaten voor onze ploegen:

 

Heren nationaal en provinciaal:
We hadden acht ploegen ingeschreven, twee nationaal en zes provinciaal, en de bedoeling was om  vijf

ploegen te laten stijgen. En daar zijn we perfect in geslaagd! Ze werden alle vijf kampioen in hun reeks.
 

A-ploeg in 2de nationale A

C-ploeg in 1e provinciale

D-ploeg in 2de provinciale A

E-ploeg in 3e provinciale D

F-ploeg in 4de provinciale D
 

De A-ploeg zal volgend seizoen aantreden in 1e nationale,  de C-ploeg gaat van provinciale naar landelijke.

 

Dames:
Onze dames A in landelijke en dames B in provinciale konden zich makkelijk handhaven in hun reeksen.

 

Jeugd:
De miniemen deden het al goed vóór Nieuwjaar, maar daarna kwamen ze pas echt op dreef met 4

overwinningen in 5 wedstrijden. Jill Dekens, Colin van Ratingen en Jesse & Senne Van Den Berk stonden

op de eerste plaats toen het seizoen werd stopgezet.

 

De kern van onze cadettenploeg - Tristan Martens, Simon Dehasque en Seppe Vanhoudt - liet zien dat ze

klaar zijn om een stapje hogerop te gaan. Samen met invalster Fran Martens wonnen ze meer dan de helft

van hun individuele wedstrijden en ze eindigden in de bovenste helft van het klassement.

 

EINDE SEIZOEN 2019-20

  

Vrije tijd:
Hier wordt geen officiële rangschikking gemaakt maar onze verantwoordelijke voor de vrije tijd, Jef Stouten,

heeft de resultaten bijgehouden. Hij gaf 3 punten voor een overwinning, 2 voor een gelijkspel en 1 voor een

verloren wedstrijd. Niet alle ploegen hebben evenveel wedstrijden gespeeld, dus komen we tot volgend

resultaat: 
 

Reeks A:
A-ploeg - 37 punten op 42 - 88%

B-ploeg - 37 op 48 - 77%

C-ploeg - 21 op 42 - 50%

De heren van de B-ploeg vonden het nog belangrijk om mee te geven dat ze twee keer tegen de A-ploeg

hebben gespeeld; een gelijkspel en een overwinning voor de B.
 

Reeks B:
D-ploeg - 28 op 42 - 66%

E-ploeg - 32 op 48 - 66%
 

Reeks C:
F-ploeg - 20 op 39 - 51%

G-ploeg - 23 op 42 - 55%
 

Reeks D:
H-ploeg - 30 op 39 - 77%

I-ploeg - 19 op 33 - 58%
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Proficiat!!

BELGISCH KAMPIOENSCHAP DUBBEL
ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 - LOUVAIN-LA-NEUVE

 
En we gaan nog even door met prachtige uitslagen. Onze spelers wonnen drie gouden en twee bronzen
medailles!!
 

Heren B - Matthias en Davy Vanvinckenroye

Heren E - Dieter Devue en Keano Dekens

Gemengd B - Davy Vanvinckenroye en Rebecca Gerrits

Dames B - Iliana Dimitrova en Rebecca Gerrits Dames D - Lien Kempeneers en Lauren Colla

Proficiat!!



VLAAMS JEUGDCRITERIUM -12
Dit criterium wordt normaal gezien in vier fases (tornooien) gespeeld over heel Vlaanderen

en verspreid over het hele seizoen. De drie eerste fases in Schulen, Lille en Roeselare werden

gespeeld, maar de vierde fase in Geraardsbergen en de finale in Leuven werden afgelast

door de coronamaatregelen.

De uitslag werd dus bepaald door de resultaten in de eerste drie fases.

Van harte proficiat !!

Groenstraat 9B
3730 Hoeselt

Eikaart 21
3740 Bilzen

089/41.67.54

Drie meisjes en drie jongens namen voor onze club deel en ze deden het heel goed!

 

Nore Colla: eerste plaats Meisjes Preminiemen 1

Jill Dekens: tweede plaats Meisjes Benjamins

Gitte Gregoor: derde plaats Meisjes Miniemen 1

Colin Van Ratingen: achtste plaats Jongens Benjamins

Jesse Van Den Berk: negende plaats Jongens Benjamins

Senne Van Den Berk: negende plaats Jongens Preminiemen 1

Foto: Nore Colla met haar gouden
medaille op de provinciale
kampioenschappen 2020 bij de
meisjes preminiemen.

Door deze geweldige prestaties eindigde TTC Hoeselt als derde

op een totaal van 34 clubs, en als beste van Limburg!



Deze periode, eind mei, zetten we elk jaar onze kampioenen, medaille- en bekerwinnaars uitgebreid in de

bloemetjes met een geweldig feest in onze zaal.

Door de coronamaatregelen kan dat nu niet, maar uitstel is geen afstel!

We hebben de datum voorlopig gezet op zaterdag 5 september 2020. Save the date!

 

KAMPIOENENVIERING

TRAINEN IN OPEN LUCHT
Er is goede hoop dat we over enkele weken weer binnen kunnen trainen. Met de nodige maatregelen,

natuurlijk.

Sinds maandag 25 mei kan je met ons mee gaan joggen om alvast de conditie wat te verbeteren. De

volgende loop is  op donderdag 28 mei om 19u30 uur. Afspraak aan ons lokaal. Groepen van maximaal 20

personen. Schrijf je in door een Whatsapp bericht te sturen naar Mike Meyers, 0495/82.83.22.

Geniet ervan!

JEUGDBESTUUR
Sinds enkele maanden hebben we een splinternieuw, supergemotiveerd jeugdbestuur. Er zijn al heel

wat leuke ideeën voor onze jeugdspelers, en er is een aparte website en een privé groep op Facebook.

Woensdag 27 mei om 15 uur is er buiten aan ons lokaal een conditietraining voor de jeugdspelers.

Inschrijven kan via Facebook of een mail naar jeugdttchoeselt@gmail.com.

We houden je op de hoogte van toekomstige trainingen en andere activiteiten.

Veel plezier!!

INKOMENDE TRANSFERS
Corona of niet, volgend seizoen zullen er weer wedstrijden gespeeld worden.

Onze interclub A-ploeg gaat naar eerste nationale en om er voor te zorgen

dat ze daar nog een tijdje blijft hebben we een paar extra spelers

aangetrokken. Zo kan die ploeg elke week op volle sterkte aantreden.
 

We zijn blij om te kunnen aankondigen dat Eline Loyen terug komt naar de

club waar het voor haar begon. Zij werd enkele jaren geleden Belgisch

kampioen bij de dames en is nu nog steeds A-speelster. Bij de heren heeft

zij klassement B2. Deze 21-jarige is dus zeker een aanwinst voor de A-ploeg!
 

Nog een bekende naam is Jean-Michel Boeker (B2). Na vele jaren in onze

A-ploeg deed hij vorig seizoen ervaring op in eerste nationale bij TTC Astrid

in Herstal. Maar hij komt nu terug om alles te geven voor onze club.
 

De derde aanwinst is Dirk De Cleene. Deze vijftiger komt van Gullegem

(West-Vlaanderen), is B4 en zal spelen in de B-ploeg in tweede nationale.
 

En dan hebben we ook nog een jonge topper aangetrokken: Maxence
Maka. Deze 13-jarige is C0, komt van TTC Minerois (Luik) en zal in de C-ploeg

in landelijke spelen.

Eline Loyen

Maxence Maka

http://jeugd.ttchoeselt.be/
https://www.facebook.com/groups/663331284234074/


LIDGELD 2020/21
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 20 juni.
De prijzen zijn dezelfde van vorig jaar.

Als aanmoediging voor de spoedige betaling van je lidgeld, geniet je trouwens tot 20 juni van een korting van

5 euro per persoon.
 

Prijzen:

• Leden geboren na 1/1/2002: 85,00 euro (80 euro indien betaald vóór 20 juni)

• Leden geboren voor 1/1/2002: 100,00 euro (95 euro indien betaald vóór 20 juni)
 

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 20 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

 

 

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

terugbetalen.

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

mutualiteit, vaak zelfs van jaar tot jaar.

Formulieren voor de mutualiteit 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.
 

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 door de ouders gedaan wordt.

 

 

Wij wensen jullie een succesvol maar vooral plezierig seizoen toe!



www.ttchoeselt.be

Zaterdag 29 augustus 2020: Jeugdtornooi en B-tornooi TTC Hoeselt.

Voor het eerst spelen we de twee tornooien op één dag. Om 9 uur 's morgens de jeugd

en vanaf 13 uur het B-tornooi. Verdere info volgt.

 

Zaterdag 5 september 2020: Kampioenenviering in onze zaal vanaf 19 uur.

AGENDA

Tot de volgende Smash!!

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

