www.ttchoeselt.be
Beste leden,
We zijn nu halverwege een spannend seizoen. De doelstelling is
om bij de heren onze A, C, D, E en F ploeg te laten stijgen.
Als we daarin slagen zijn we opnieuw aanwezig in de provinciale,
landelijke en nationale competities. En dan speelt onze A-ploeg
weer in 1e Nationale. Dat is geleden van het seizoen 2014-15.
Tot nu toe gaat alles goed. Benieuwd wat de tweede helft van dit
seizoen te bieden heeft! Wij willen alvast alle spelers danken voor
hun inzet tot nu toe. Geniet van de winterstop en in januari er
opnieuw volop tegenaan!

In deze editie:
* Beker van de Voorzitter
* Kerststage Jeugd
* Provinciale Kampioenschappen
* Uitslagen tornooien
* Activiteiten

Maar intussen zijn er nog een paar dingen om naar uit te kijken: we organiseren een kerststage voor de
jeugdleden, en op vrijdag 27 december trakteren we onze jongeren zoals ieder jaar op een kerstfeest.
Zaterdag 28 december is er ons traditionele eindejaarstornooi: de Beker van de Voorzitter.
En we kijken ook al naar 2020. Op 4, 5 en 12 januari zijn er de Provinciale Kampioenschappen waar we zoals
altijd met vele spelers aanwezig zullen zijn.
Je kan deelnemen in enkel- en dubbelreeksen. Als je wilt dubbelen kan je als voorbereiding het dubbeltornooi
spelen op zondag 22 december om 10 uur in Bree. Inschrijven ten laatste op 19 december op het formulier in
ons lokaal.
Zaterdag 8 februari organiseren we de Familiecup en op zondag 1 maart houden we onze jaarlijkse eetdag in
GC Ter Kommen.
Genoeg dingen om naar uit te kijken dus, maar we wensen jullie natuurlijk eerst een geweldig jaaruiteinde en
een fantastisch begin van 2020!
Vriendelijke groeten
Het bestuur
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Beker van de Voorzitter 2019
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, Matthias Vanvinckenroye en Peter Devue?
Alles is mogelijk!!
Het tornooi wordt gespeeld op

zaterdag 28 december vanaf 17u00
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!
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Kerststage Jeugd 2019
Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar opnieuw een kerststage.
Deze stage is enkel toegankelijk voor jeugdspelers van onze club.
Deelnemen is gratis maar de plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij!
Data:
* Maandag 23 december: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00.
* Dinsdag 24 december: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00.

Als je een volledige dag komt, breng je best boterhammen of broodjes mee voor ’s middags.
Inschrijven kan je via het inschrijvingsformulier op het infobord in ons lokaal.
Veel plezier tijdens deze TOPstage!

Kerstfeestje Jeugd 2019
En we hebben nóg fijn nieuws voor onze jeugd: op vrijdag 27 december is er het jaarlijkse kerstfeest!
Ons jeugdbestuur is volop bezig met de organisatie van die geweldige dag, dus jullie mogen snel alle info
verwachten!

Benjamin stage
Speciaal voor onze allerjongste leden is er een stage op 30 en 31 december, telkens van 9 tot 12 uur in ons lokaal.
Trainer Willy zal flyers uitdelen die door de ouders kunnen ingevuld worden.
Dit wordt echt SUPER-leuk!
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Provinciale Kampioenschappen 2019/20 - Zaterdag 4, zondag 5 en zondag 12 januari 2020
Zaterdag 4 januari 2020: Sportoase Montaignehof, Lanaken
Jeugdreeksen:
10 uur: dubbel
12 uur: enkel
16 uur: gemengd dubbel

Zondag 5 januari 2020: Sportoase Montaignehof, Lanaken
Klassementen:
10 uur: dubbel
Heren
12u30:
12u30:
12u30:
13u00:
13u30:
14u00:
14u00:

Dames

E
D
C
NG
D
C
B

NG
B

17 uur: gemengd dubbel

Zondag 12 januari: Lokaal TTC Lanaken, in Gellik
Veteranen:
10 uur: dubbel
13 uur: enkel
17 uur: gemengd dubbel
Niet vergeten: ten minste een half uur op voorhand aanwezig zijn!!

Inschrijven: via de formulieren op het infobord in ons lokaal.
Veel plezier en veel succes!
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Uitslagen tornooien
Top Klassementen Zondag 3 november in Lipalet en Bree
Dit jaar hadden we twee winnaars in dit belangrijke tornooi.
Lauren Colla won bij de Dames D, en Matthias Vanvinckenroye was de beste bij de Heren B. Hij versloeg als B4
drie B0-spelers, waaronder zijn eigen vader.
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Activiteiten:
Zaterdag 22 december 2019: Dubbelcriterium in Bree
Zaterdag 4 januari 2020: Prov. Kampioenschappen jeugd
Zondag 5 januari 2020: Prov. Kampioenschappen klassementen
Zondag 12 januari 2020: Prov. Kampioenschappen veteranen
Vrijdag 7 februari 2020: PRC Dubbeltornooi (vrijetijdsspelers)
Zaterdag 8 februari 2020: Familiecup
Zondag 23 februari 2020: Provinciaal Jeugdcriterium Fase 3
Zondag 1 maart 2020: Eetdag in GC Ter Kommen
Helpers welkom!
Binnenkort worden er briefjes uitgedeeld,
maar je mag ook altijd onze bestuursleden aanspreken.
Meer informatie over deze activiteiten lees je in de volgende Smash,
of op onze website.

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!
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