
Beste leden, 

We zijn nu halverwege het seizoen. De trainingen gaan gewoon 
door, de competitie begint opnieuw in het weekend van 14 januari. 
 
Maar als bestuur zitten wij in deze periode niet stil: de verlichting 
in de speelzaal wordt compleet vernieuwd. Alle lampen worden 
vervangen door LED-lampen. 
We zorgen ervoor dat alles snel klaar is zodat iedereen minstens 
één keer kan trainen met de nieuwe verlichting voor de competitie 
begint. 
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Voor de terugronde is een extra jeugdploeg ingeschreven. Dat brengt het totaal op zes ploegen: twee bij de 

+12 en vier bij de -12. 

Vrijdag 30 december is er ons traditionele eindejaarstornooi: de Beker van de Voorzitter. 

Op 7 en 8 januari zijn er de Provinciale Kampioenschappen waar we zoals altijd met vele spelers aanwezig 
zullen zijn. 
Je kan deelnemen in enkel- en dubbelreeksen. 
 
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse eetdag zijn gestart. Op zondag 5 maart zijn jullie allemaal welkom in 
GC Ter Kommen. We bieden verschillende gerechten aan maar de nadruk ligt opnieuw op mosselen. We 
houden je op de hoogte! 
 
Eind maart, begin april hebben we de clubkampioenschappen en op 29 april spelen we de Familiecup. 

Genoeg dingen om naar uit te kijken dus, maar we wensen jullie natuurlijk eerst een geweldig jaaruiteinde en 
een fantastisch 2023! 

Vriendelijke groeten 
Het bestuur 

www.ttchoeselt.be 
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Beker van de Voorzitter 2022 

In onze club staan er tijdens de feestdagen tafeltennis-hoogdagen 
op het menu. Ons unieke tornooi: de Beker van de Voorzitter. 

Alle leden van TTC Hoeselt worden vriendelijk uitgenodigd om deel 
te nemen aan dit spannende en altijd verrassende evenement! 
 
Er wordt gespeeld in 2 reeksen: B/C/D klassementen enerzijds, 
E/NG anderzijds (de dames spelen volgens hun herenklassement). 
 
Elke speler krijgt vooraf een aantal handicappunten toegekend, 
waarmee hij/zij elke set van elke wedstrijd van dit tornooi mag 
beginnen. Om die handicappunten ook enigszins goed te kunnen 
verdelen wordt er gespeeld volgens de oude puntentelling (2 
winnende sets tot 21 punten ipv 3 winnende sets tot 11). Zo kan 
het in de E/NG reeks bijvoorbeeld best gebeuren dat in een 
wedstrijd tussen een benjamin en een ervaren recreant elke set 
begint met pakweg +18 tegen -5. 
 
Iedereen kan tegen iedereen winnen! 
 
Kortom, deze unieke sportieve gelegenheid mag je gewoon niet 
laten liggen!! Schrijf je in, en we maken er samen een onvergetelijk 
tornooi van. 
 
Misschien vergaar jij ook wel eeuwige roem als opvolger van onze 
vorige laureaten, Yannick Houben en Ruben Daenen? 

 
Het tornooi wordt gespeeld op  

vrijdag 30 december om 18 uur 
in ons lokaal 
 

Je kan inschrijven via het formulier op het infobord in ons lokaal, of 
via mail naar Dirk Verbruggen. 
 

De lijst met handicappunten wordt enkele dagen voor het tornooi 
door deskundigen van onze club opgesteld. 

We wensen je veel plezier en veel succes! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaargang 31 | Smashke nr. 176 | December 2022 | Blz 2 

 

mailto:dirkieverbruggen@hotmail.com


 

 

  

Provinciale Kampioenschappen 2022/23 - Zaterdag 7, zondag 8 en zondag 15 januari 2022 
 

Zaterdag 7 januari 2023: Sportoase Montaignehof, Lanaken 
Jeugdreeksen: 

10 uur: dubbel 
12 uur: enkel 
16 uur: gemengd dubbel 

Zondag 8 januari 2023: Sportoase Montaignehof, Lanaken 
Klassementen: 

10 uur: dubbel    

  Heren Dames     

12u30:  E      

12u30:  D      

12u30:  C      

13u00:   NG     

13u30:  NG D     

14u00:  B C     

14u00:   B     

17 uur: gemengd dubbel     

 

Zondag 15 januari 2023: Lokaal TTC Lanaken, sporthal in de Keelhoffstraat in Neerharen 

Veteranen:  

10 uur: dubbel 
13 uur: enkel 
16 uur: gemengd dubbel 

Niet vergeten: ten minste een half uur op voorhand aanwezig zijn!! 
 

Inschrijven: via de competitiewebsite van de VTTL of de formulieren op het infobord in ons lokaal. 

Veel plezier en veel succes! 
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Activiteiten: 

Vrijdag 30 december 2022: Beker van de Voorzitter 

Zaterdag 7 januari 2023: Prov. Kampioenschappen jeugd 

Zondag 8 januari 2023: Prov. Kampioenschappen klassementen 

Zondag 15 januari 2023: Prov. Kampioenschappen veteranen 

Zondag 12 februari 2023: Provinciaal Jeugdcriterium Fase 3 

Vrijdag 24 februari 2023: PRC Dubbeltornooi (vrijetijdsspelers) 

Zondag 5 maart 2023: Eetdag 

Vrijdag 31 maart 2023: Clubkampioenschappen dubbel 

Zondag 2 april 2023: Clubkampioenschappen jeugd 

Maandag 3 april 2023: Clubkampioenschappen vrije tijd maandag 

Dinsdag 4 april 2023: Clubkampioenschappen seniors 

Woensdag 5 april 2023: Clubkampioenschappen vrije tijd woensdag 

Vrijdag 7 april 2023: Clubkampioenschappen klassementen 

Zaterdag 29 april 2023: Familiecup 
 

 
Meer informatie over deze activiteiten lees je in de volgende Smash, 
of op onze website. 
 Tot de volgende Smash! 
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