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Tafeltennis in tijden van corona: update 27 maart 2020 

Het bestuur van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond, van de Vlaamse 

Tafeltennisliga en van het provinciaal comité Oost-Vlaanderen hebben beslist dat 

alle geplande organisaties tijdens het seizoen 2019-2020 (dus tot 30 juni 2020) niet 

doorgaan. Dit betekent het volgende: 

1) Competitie 

Afgelasting resterend programma nationale, landelijke en provinciale 

interclubcompetitie. Dat geldt eveneens voor competitie jeugd, veteranen en 

dames. 



De resultaten van de eerste 18 speelweken bij de heren tellen mee voor het bepalen 

van de stijgers en dalers. In de reeks jeugd en veteranen zijn er geen stijgers of 

dalers, gezien een ander provinciaal reglement.   

Een eindrangschikking werd vastgelegd voor de nationale, landelijke en provinciale 

interclub, rekening houdend met de sportreglementen en de coëfficiënt van de 

gespeelde wedstrijden in alle reeksen. Dit systeem wordt overal op dezelfde manier 

toegepast. Zowel de provinciale als de landelijke eindrondes zullen niet gespeeld 

worden. 

Gevolgen voor onze ploegen: 

Heren: 
A: 4de plaats in 2de nationale D. Dat betekent behoud in deze reeks. 
B: 4de plaats in 2de nationale B. Dat betekent behoud in deze reeks. 
C: 2de plaats in landelijke B. Normaal betekent dat een eindronde om de volgorde 

van de reservestijgers te bepalen. Door de afschaffing van de eindrondes werd er 
gewerkt met een coëfficiënt van de behaalde punten. Onze C-ploeg is hiermee 3de 
Vlaamse stijger en heeft dus geen kans meer om te promoveren. 

D: 2de plaats in 1ste provinciale. Onze D mag hierdoor promoveren naar landelijke.  
E: 8ste plaats in 2de provinciale B. Dat betekent behoud in deze reeks. 
F: 1ste plaats in 3de provinciale C. Dat betekent promotie naar 2de provinciale. De C 

stond samen met Gent A en Hamme C op een gedeelde 1ste plaats maar na 
berekening van de coëfficiënten kwam de F er als beste uit. 

G: 5de plaats in 3de provinciale B. Dat betekent behoud in deze reeks. 
H: 9de plaats in 3de provinciale D. Dat betekent behoud in deze reeks. 
I: 8ste plaats in 4de provinciale D. Dat betekent behoud in deze reeks. 
J: 3de plaats in 5de provinciale C. De J-ploeg is wel aangeduid als bijkomende stijger 

en mag dus promoveren naar 4de provinciale. 
K: 5de plaats in 5de provinciale D.  
L: 11de plaats in 5de provinciale B 
 
Dames: 2de plaats in 1ste provinciale 
 
Jeugd:  
A: 6de plaats in 1ste provinciale A 
B: 9de plaats in 1ste provinciale A 
C: 5de plaats in 1ste provinciale B 
D: 9de plaats in 1ste provinciale C 
 
Veteranen:  
A: 2de plaats in 1ste provinciale A 
B: 4de plaats in 1ste provinciale B 
 
 
 



2) Tornooien en evenementen 

Afgelasting van alle nationale, landelijke en provinciale tornooien: 
15 maart: Belgische Kampioenschappen Veteranen 
22 maart: Vlaams Jeugdcriterium fase 4 
29 maart: Belgische Kampioenschappen BCDE enkel 
13 april: paasdubbel Veteranen 
26 april: Vlaamse Kampioenschappen veteranen 
1 mei: Beker van Vlaanderen 
3 mei: Top 12 jeugd 
21 mei: finale Beker van België (ook halve finales worden niet meer gespeeld) 
17 mei: Interland Veteranen 
7 juni: Finaledag Vlaams Jeugdcriterium 
27-28 juni: Internationaal Jeugdtornooi -12 
 
3) Clubwerking 

Het gemeentebestuur van Merelbeke heeft beslist dat alle geplande activiteiten in 

de sportinfrastructuren van de gemeente niet kunnen doorgaan tot en met 3 mei. 

Dat betekent dat alle trainingen en andere clubactiviteiten tot die tijd geannuleerd 

worden. 

Ook het evenement Ping Pong Along dat Sara zou organiseren in onze club op 19 

april is afgelast.  

Op zaterdag 25 april zou ons jaarlijks clubetentje doorgaan. Ook dit is spijtig genoeg 

afgelast.  

We hopen dat er later op het seizoen toch nog wat kan getafeltennist worden. 

Voorlopig staat het clubkampioenschap op donderdag 21 mei nog op onze agenda 

maar we blijven het opvolgen. 

We gaan er ook nog van uit dat ons zomertornooi 

zal kunnen doorgaan:  

25+26/7: B-Tornooi TTC Merelbeke 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recreanten: 

 

Ophokplicht ook voor TTC Merelbeke (door Jean-Pierre DeSmet) 

 
Corona heeft in de wereld alles “on hold” gezet, en ook bij TTC Merelbeke heeft Tita 

Tovenaar met een vingerknip alles stilgelegd. Ik mis de sociale en de sportieve 

contacten van allen in onze club. De maandelijkse nieuwsbrief is echter nog niet 

aangetast en zal in deze moeilijke tijden een beetje soelaas moeten brengen. 

Wedstrijdverslagen zullen er zo goed als niet te lezen zijn maar hebben jullie al van 

Covid 19 gehoord? De dagen worden nu gevuld met uitgebreid de krant lezen, in de 

tuin werken en na een fietstochtje of een wandeling veel te veel tv kijken of 

computeren. Tweemaal per week naar de supermarkt en daar liep het al fout. Bij de 

Colruyt geweest, we hadden toiletpapier nodig. Stond er daar iemand in de rekken 

met beide armen vol, zeker 8 pakken van 16 rollen. Ik heb hem eens goed duidelijk 

gemaakt dat hamsteren niet nodig is en ik heb hem gewezen op zijn asociaal gedrag 

en hem de helemaal stijf gescholden. Hij vroeg of hij verder kon gaan met het 

aanvullen van de rekken. Ik heb niets meer gezegd.... en heb mij schoorvoetend naar 

de kassa begeven……. Wat zo’n viruske al niet 

kan doen met de mensen, gaan we elkaar nog 

herkennen? Ik stuur alvast een foto mee zodat 

jullie mij in te geheugen geprent houden. Wie 

raakt besmet en wie blijft van alle leed 

bespaard. Wij volgen alvast alle raadgevingen 

ivm de ophokplicht zo nauwgezet mogelijk op 

en houden een straatbreedte afstand met de 

buren en maar hopen dat op die manier alles 

binnen een redelijke termijn weer normaal 

wordt.  

Coronavrije groeten en hou jullie allemaal 

maar in stilte bezig.  

Jean-Pierre  
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Lockdown in TTC Blackbird Brook. 
 

Hoeveel coronavirussen zouden er eigenlijk maximaal op een pingpongbal passen? 

Klopt het dat die beesten dagenlang kunnen overleven op plastic en valt een 

pingpongbal strikt genomen wel onder de categorie van plastics?  Celluloid, dat is 

toch iets anders dan P.E.T. of PVC?  En hoe zit het dan met de rubbers van een palet? 

Zijn dat dan ook mogelijke broeihaarden van Corona?   

 

Zondag, 02:30 PM. Manager en hoofdtrainer Joe Williams, zit in de grote 

vergaderzaal van TTC Blackbird Brook. Zijn ellebogen rusten op de bombastische 

ovalen vergadertafel waar normaal in deze tijd levendig gediscussieerd zou worden 

over transfers, de aankoop van promotiemateriaal, de levering van nieuwe T-shirts 

voor de spelers alsook over de organisatie van het jaarlijkse eetfestijn met steak, 

zalm en balletjes in tomatensaus voor de kleintjes. Het is maar een greep uit de 

aaneenrijging van gedachten die in Joe’s brein de revue passeren. Zijn handpalmen 

rusten tegen zijn jukbeenderen terwijl hij gelijktijdig zijn vingertoppen samenbrengt 

op zijn gefronste voorhoofd en deze gelijktijdig over zijn neus naar beneden laat 

dalen om op het punt ervan al zuchtend uitéén te gaan.  

 

Een lockdown, wie had dat ooit kunnen vermoeden? Joe’s volledige raad van bestuur 

bestaande uit de voorzitter Phil Richmond, Kate Outwood, Ann Youngman, Barry 

Downing (alias Carot), Lee Imagine en Stein Digif, allen werken ze sedert drie weken 

van thuis uit. Joe niet, terwijl voor de burgers strikt noodzakelijke verplaatsingen van 

kracht zijn, heeft Joe de toestemming van de FBI om zich van zijn woning in Owlstreet 

naar de club te begeven. Hij beschikt over een pasje voor mocht de lokale politie 

hem onderweg tegenhouden voor controle, wat overigens ook al twee keer is 

voorgevallen. 

 



Hier zit hij nu in de club, hij alleen, met zijn laptop en zijn Skypeverbinding als enige 

virtuele verbinding tussen zijn favoriete club en de buitenwereld. Het beeldbellen 

mag dan technisch gezien een deel van de oplossing bieden voor administratieve 

aangelegenheden, voor de rest is het nu maar koude soep in Blackbird Brook. Geen 

Kate Nonnies noch Cynthia of Leen met spelende kids, geen trainende jeugdspelers. 

Leeg die fantastische bar waar de recreanten en senioren tot voor kort de 

wereldproblemen tussen een partijtje pingpong door oplosten.  

 

Ook sportief en competitief ligt alles plat en de virale tsunami is nog lang niet 

weggeëbd als Joe CNN en Fox moet geloven. De ganse wereld lijkt wel geïnfecteerd, 

zelfs dat onooglijk klein landje Belgium ergens in Europa zou er onder te lijden 

hebben. Raar dat hij daar nu plots moet aan denken, realiseert Joe zich. Maar 

meteen weet hij ook waarom, hij vernam nog niet zo lang geleden van één van zijn 

spelers, Jelly Thelarge die oorspronkelijk vanuit Belgium geïmmigreerd is, dat er in 

Belgium een dorp zou zijn dat in de lokale taal Merelbeke noemt, wat letterlijk 

vertaald Blackbird Brook zou betekenen. Joe neemt zich voor om één dezer dagen 

uit te zoeken of dat verhaal enige grond van waarheid bevat want met Jelly Thelarge 

weet je maar nooit of ie je al dan niet iets op de mouw spelt. Het zou in elk geval 

grappig zijn mocht het weetje kloppen en who knows spelen ze daar ook wel 

tafeltennis, dat zou de anekdote helemaal top maken. Joe tikte ‘Merelbeke’ in op 

google maps… 

 

 

Pingpongweetje van de maand (door Florian Monsecour) 
 

Beste pingpongliefhebber, 

Gedurende de lockdown voor het Coronavirus heeft ook de gemiddelde 

pingpongspeler dromen voor wanneer hij of zij terug buiten mag komen. Het is 

echter niet verboden om ook tijdens de strikte maatregelen de palet thuis op te 

nemen en een uitdaging aan te gaan. Zo is er bijvoorbeeld dit record dat nog steeds 

in het Guinness Book of Records staat: de langste pingpongrally ooit duurde 8 uur, 

40 minuten en 5 seconden. Als u toevallig een pingpongtafel heeft staan en even tijd 

hebt de komende dagen of weken, dan kan u steeds zelf een gooi doen naar het 

record. Veel succes! 

PS: Bekijkt u zelf het filmpje met het huidige record hier -> 

https://www.youtube.com/watch?v=4TEzhnnl_Ew 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TEzhnnl_Ew


 

 

 

Familienieuws 
Het bestuur en de spelers van TTC Merelbeke wensen Jo Willems en zijn 

familie veel sterkte bij het overlijden van hun moeder. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trooper 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dankzij jullie is er al €395 ingezameld. 

 

In deze periode waarin veel winkels gesloten blijven, 

wordt er extra veel online aangekocht. 

Vergeet bij je online inkopen zeker niet via 

www.trooper.be te passeren… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

 

http://www.trooper.be/

