
 
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2022 
 

 
 

Geplande activiteiten:  

2/4: Atomic Ping Pong 2  
Op zaterdag 2 april organiseert Cultuurhuis 
Merelbeke de expo "Atomic Pingpong 2". 
Tijdens deze expo van kunstenaar Emilio 
Lopez-Menchero worden de aanwezigen 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
aantal tafeltenniswedstrijden. Sport en 
cultuur stonden nog nooit zo dicht bij 
elkaar!  
De expo zal doorgaan op zaterdag 2 april van 

14u tot 16u. De toegang is gratis. Tijdens de expo focust kunstenaar Emilio Lopez-
Menchero zich op de plaatselijke gemeente en haar betrokkenheid bij Wereld 
Oorlog 1 en 2. Als bezoeker mag je een intense en plastische denkoefening 
verwachten over chemie, wapens, oorlog en vrede. Meer informatie kan je vinden 
op https://cultuurhuis.merelbeke.be/cultuurhuis-merelbeke 

https://cultuurhuis.merelbeke.be/cultuurhuis-merelbeke
https://www.vttl.be/sites/www2.vttl.be/files/field/image/Schermafbeelding%202022-03-28%20om%2015.40.51.png


10/4: Open Deinze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/4: NG-criterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/4: Jeugdliga, fase 3  
De derde fase van de jeugdliga vindt plaats in sporthal Meos, Bloemestraat 36D in  

Maldegem.  

Alle jeugdspelers tot 18 jaar kunnen hieraan deelnemen en zullen ingedeeld 

worden in reeksen volgens hun niveau, zodat dit tornooi ook voor beginnende 

spelers interessant kan zijn.  

Wil je graag je kans wagen, vraag dan gerust informatie bij je trainer! 

Inschrijven kan tot woensdag 20/4/2022 via Bjorn (bjornneirinck@hotmail.com) of 

rechtstreeks via https://competitie.vttl.be/tornooi/inschrijving/4171. 
 

Noteer ook zeker volgende data in je agenda:  
 
26/5: Clubkampioenschap enkelspel 
Voor jeugdspelers, competitiespelers en recreanten. Meer info volgt later. 

  
       

 
 
 
 
 
De 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kampioenen van de vorige editie 

 

23/6: Avond van de Hete Hond 
Na twee jaar zonder Avond van de Hete Hond staan alle ervaren 
recreanten te popelen om dit weer te kunnen meemaken. De 
talrijke nieuwe recreanten weten nog niet goed wat ze hiervan 
moeten verwachten, maar iedereen is er alvast klaar voor.  
Dirk broedt op een interessante wedstrijdformule en achteraf 
zullen we natuurlijk weer genieten van culinaire Hete Honden… 

mailto:bjornneirinck@hotmail.com
https://competitie.vttl.be/tornooi/inschrijving/4171


3 en 4/9: Tornooi van Merelbeke 
Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, zetten we de traditie verder.  
Noteer zeker de data, meer info volgt later. 
 

Verslagen: 
In maart vonden verschillende tornooien plaats. Een overzichtje van de prestaties 

van onze spelers:  

 

13/3: Belgisch kampioenschap veteranen: 
Op het BK veteranen behaalden Tim Blanckaert en Marijn Waeyenbergh een 

bronzen medaille in de reeks heren dubbel 40+.  

Dirk De Bosschere behaalde samen met Rita Lombet (TTC Rooigem) eveneens 

brons in het mixed 60+.  

 

 

27/3: Vlaams jeugdcriterium fase 3 
De derde fase van het Vlaams Jeugdcriterium werd gespeeld op twee locaties in  

West-Vlaanderen.  

In TTC Drive Oostende kwamen de preminiemen (1 en 2) en miniemen (1) jongens 

in actie. Vanuit alle provincies waren er spelers aanwezig. In totaal gaven 35 

preminiemen en miniemen jongens het beste van zichzelf in Oostende.  

In TTC Zandvoorde kwamen alle reeksen van de meisjes in actie. Ook de Benjamin 

jongens werden in Zandvoorde verwacht. In totaal waren er 38 enthousiaste 

benjamins, preminiemen en miniemen aanwezig in Zandvoorde.  

 



 

TTC Merelbeke deed het tot nu toe zeer goed in de ranking van de clubs. Er waren 

dan ook heel wat van onze jonge spelers aanwezig om de kleuren van de club te 

verdedigen. Onder hen enkele spelers met al heel wat ervaring, maar ook 

beginnende jeugdspelertjes zakten af naar West-Vlaanderen om eens te proeven 

van het “tornooigebeuren” en ze gaven het beste van zichzelf. 

 

Bij de benjamin meisjes behaalde Marie Chapodze de halve finale. Daarin bleek de 

tegenstand echter iets te sterk. Marie eindigde uiteindelijk knap 4de.  

Ook Kezhen Hu trad aan in deze reeks. Zij eindigde 8ste, niet slecht voor een 

beginnende speelster! 

 

Benjamin jongens: 

Ook bij de benjamin jongens twee kerels van onze club: Max Zhang en Mateo Wu. 

Zij werden respectievelijk 9de en 15de.  

 

Preminiemen meisjes: 

Chloë Joris maakte vorig najaar kennis met onze club tijdens de meisjestrainingen. 

Ze vond tafeltennis meteen leuk en bleef daarna regelmatig trainen op zaterdag. 

Het Vlaams jeugdcriterium was haar eerste wedstrijdervaring. Winnen zat er 

voorlopig nog niet in, maar dat komt er zeker in de nabije toekomst wel eens van.  

  

Miniemen meisjes:  

Ook hier één deelneemster van onze club: Sofi Chapodze. Zij behaalde de vijfde 

plaats in een sterke reeks. 

 

Terwijl al deze spelertjes zich inzetten in Zandvoorde, vonden in Oostende de 

reeksen preminiemen en miniemen jongens plaats. 

 

De reeks Preminiemen 1 jongens was de enige reeks waar TTC Merelbeke niet 

vertegenwoordigd was. 

 

Preminiemen 2 jongens: 

De top van Vlaanderen in deze leeftijdsreeks speelt in onze club. Bryan Zhang en 

Josse Duthoy waren torenhoog favoriet en ze maakten die favorietenrol waar. We 

kregen dan ook een finale Bryan tegen Josse. Deze twee komen op tornooien vaak 

tegen elkaar te staan en dat blijkt dan altijd toch wat spanning met zich mee te 

brengen. Vorige zondag in Oostende werd het 3-1 in het voordeel van Bryan.   



Ook Qiji Li kwam uit in deze reeks. Hij behaalde een mooie derde plaats in de poule 

die gewonnen werd door Bryan en werd in de eindrangschikking 5de (van de 10 

spelers). Knap werk! 

 

Miniemen 1 jongens: 

Bij de miniemen jongens moest Thor Christian als enige de eer van de club 

verdedigen en hij deed dat goed. Hij behaalde een derde plaats in zijn poule en 

eindigde, knap 6de  in zijn reeks.  

 

De prestaties van al deze spelertjes zorgen ervoor dat we na 3 fasen gedeeld eerste 

staan in de rangschikking van de clubs. De finale fase in Leuven zal uitsluitsel 

moeten brengen over wie dit jaar de trofee van beste club binnenhaalt… 

 

Kampioenenploegen 
In de competitie nadert het einde van het seizoen. De laatste wedstrijden worden 

gespeeld op 23 april, maar nu al kunnen we twee ploegen feliciteren met de titel 

in hun reeks. Proficiat aan alle spelers die mee zorgden voor dit mooi resultaat! 

 

Jeugd A in de jeugd 1A                                           Heren G in 3de provinciale B 

  

 

De avonturen van onze recreanten op verplaatsing in maart 

Zaterdag 5 maart recreantenornooi TTC Rooigem 

Een uitstapje op zaterdagnamiddag voor 2 van onze recreanten, Jasper en Jean-
Pierre. Veel volk en ambiance bij het betreden van de zaal en direct word ik herkend 
door Pascal met excuses omdat hij mijn deelname in twijfel had getrokken als 
competiespeler met klassement (blijkbaar een naamgenoot van mij), maar onze 
secretaris Jo heeft dat rechtgezet). 



Ze waren trouwens zeer blij dat er eens deelnemers van TTC Merelbeke gekomen 
waren. 
Jasper speelde in zijn poule 3 wedstrijden en won er 2 waardoor hij 2de eindigde 
en door mocht naar de hoofdtabel. 
Jean-Pierre moest het in zijn poule opnemen tegen 4 vrouwen en het waren geen 
doetjes. Resultaat 2 maal winst en 2 maal verlies wat hem het gevoel gaf dat hij de 
helft van de vrouwen wel aankan.  
Resultaat: 3de plaats in de poule waardoor hij uitkwam in de tweede tabel. 
Jasper ging eruit in de kwartfinale na 2 prachtige overwinningen. WAW wat een 
talent; dat belooft! 
Jean-Pierre verloor zijn duel in de achtste finale na 1 overwinning. Best tevreden. 
Aan dit tornooi gaan we volgend jaar  zeker terug deelnemen. 
 

Vrijdag 25 maart vriendenontmoeting met TTC Baarle. 
De deelnemerslijst die op het prikbord hing raakte vlug ingevuld; 14 deelnemers 
waaronder 3 dames. 
Toen ik Koen (voorzitter TTC Baarle) op het tornooi van Rooigem zag maande ik hem 
aan om zijn leden zeker warm te maken want hij had nog maar 4 inschrijvingen. 
Maar, naarmate de datum naderde begonnen de afzeggingen binnen te sijpelen via 

mail, messenger en wattsapp (ziek, gekwetst, corona). 
Slechts 9 spelers bleven over 8M en 1V en die moesten het opnemen tegen 15 spelers 
van Baarle. (Koen had goed promowerk verricht). 
Het resulteerde in 3 poules waar wij telkens 5 wedstrijden speelden en Baarle slechts 
3. 



In de A-reeks wonnen we 7 van de 15 duels;  Didier (4/1), Dirk (2/3) en Jasper (1/4) 
Stand 8/7 voordeel Baarle 
De B-reeks met Patrick (3/2), Rudi(3/2) en Raf (2/3) deden net iets beter 
Stand 7/8 voordeel Merelbeke 
Een gelijke stand tot dusver en daar moesten de talenten uit de C-reeks iets aan 
doen. 
Wat een overdonderend succes voor Jean-Pierre (5/0), Luc (4/1) en onze ster van 
den avond Adinda (5/0) 
Stand 14/1 voor Merelbeke 
 
Een welverdiende PROFICIAT aan alle spelers.  
De belegde boterhammen en het bijhorend glaasje bier of wijn smaakten eens zo 
lekker. Het was dus weer eens moeilijk voor 12h thuis te zijn. Iedereen content en 
wie er niet bij was heeft iets gemist. 
Wij kijken alvast uit naar de terugkomdag bij ons in Merelbeke voorlopig ligt 13 mei 
vast. afwezigen krijgen een tweede kans. 
Houd zeker de deelnemerslijst op het prikbord in het oog! 
 

 
 
 
 



Zondag 27 maart speeddaten in Aalter. 
Ik ga er alleen op af, mijn eerste speeldate en ik heb veel verwachtingen.  
Al van bij het betreden van de zaal word ik warm verwelkomd door Luc Nuytinck 
(broer van). 
In een eerste ronde krijg ik 3 dates voorgeschoteld: 
1. Alain, een wiskundeleraar uit Aalter. Sympathiek en aangenaam maar die ene 

toenadering van mij was niet voldoende om hem over de streep te halen, hij heeft 
mij tot 3 maal toe afgewezen, jammer ik zag het wel zitten.  

2. Mario, getalenteerde vedette uit Wervik (ze komen van ver om met mij te daten) 
wees al mijn avances af met 11/8, 11/9 en 11/8 als resultaat.  

3. Joost, een Nederlander, internationale ontmoeting 20cm groter dan ik, slank 
gebouwd en vlot ter taal. Dat wordt kinky, maar ik ben gemotiveerd. Na 2 
aftastende duels word ik met 12/10 en 11/9 aan de kant gezet, maar nooit 
opgeven, zoals Franky zegt: ”nog 3 te gaan “. Ik vraag het aan met 10/12 en wil 
meer met 5/11. Er zit meer in, ik moet hem binnen doen, en 3/11. JOEPIE!! Hij is 
ontgoocheld en druipt het af maar ik ben het nu zeker: op internationaal niveau 
presteer ik het best. (Wanneer komt die scouting?)  

 
Er blijkt daar nog wat volk te lopen dat verder op zoek is naar de ideale partner en ik 
krijg nog een kans.  
Een kabouter, 1m50, middellange baard, kaalhoofdig, een vinnig baasje die eigenlijk 
niets van mij moest weten.  
Ik werd in de verdomhoek geplaatst 11/4, 11/5 en dan als klap op de vuurpijl werd 
dat ventje nog eens vloekend en briesend kwaad als ik na 10/2 nog eens toenadering 
zocht tot 11/5. Wat een bevrijding voor ons beiden, dat dit kort avontuurtje snel 
voorbij was.  
Na Een verkwikkende douche en met een biertje aan tafel kwamen de spontane 
nabesprekingen op gang.  
Een charme-offensief van Luc en Eric van Aalter die wel eens willen testen bij da 
gezellig maandagnamiddagploegje uit Merelbeke. 
En dan nog Xavier van Baarle die overdonderd was door die sympathieke gasten van 
Merelbeke (hij wil ook eens afkomen op donderdag). 
Wie ook wel eens fantastische avonturen wil beleven moet over het clubmuurtje 
durven kijken om zijn horizon wil verruimen. Ik vind het alvast zéér leuk. 
 
Uw verslaggever: Jean-Pierre 
 



 

In de Ploeg in de kijker wordt 
maandelijks een ploeg in de 
schijnwerpers geplaatst. Deze 
maand is de B ploeg aan de beurt, 
met hun verhaal over het seizoen 
en hun verste verplaatsing naar 
Virton. Kapitein Stijn maakte een 
verslag. 
 

De B ploeg had dit seizoen maar 
één doel: degradatie naar 
Landelijke voorkomen en het 
behoud in Nationale verzekeren. 
Geen simpele opdracht wetende 
dat de reeks waar de B in zit de 
sterkste is van alle reeksen tweede 
nationale. Maar desalniettemin 
heeft ze zich hier vrij snel van 
kunnen verzekeren, mede dankzij 
belangrijke overwinningen tegen 
Villette Charleroi en Kruibeke. 
Mission accomplished voor dit 
seizoen, dankzij  teamprestaties 
die er waren wanneer het nodig 
was! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De B-ploeg op weekend in Virton 

Het toeval wilde dat de verste 
verplaatsing van het seizoen naar 
Virton (230 km, 2u30 enkele rit) 
samenviel met mijn verjaardag. 
Die combinatie klonk bij Tim 
Blanckaert en Kristof Van 
Lersberghe als muziek in de oren 
en ze boekten een overnachting in 
Virton op 5 minuutjes rijden van 
het centrum. Op vrijdag 13:30 was 
het weekend ingezet voor Tim, 
Stijn, Kristof en Marijn en werd de 
rit aangevangen met Kristof als 
chauffeur. Supporters Cynthia en 
Chloé waren ook van de partij. De 
Volvo XC60 kan ik je zeggen, zat 
zeer comfortabel! 
 

 
Sfeerbeelden Virton 

 
Het huisje waar we in verbleven 
was zeer gezellig en comfortabel. 
Chef de cuisine Tim zette mezelf 



aan het werk om “groensels” te 
snijden voor zijn verse 
spaghettisaus. En ze smaakte des 
te meer! Het bleek de start van 
een gezellige vrijdagavond en de 
ideale setting om met de nodige 
drank en spijzen een kaartje te 
Manillen of gewoon gezellig te 
keuvelen over het tafeltennis-
gebeuren. Vooral de lekkere rode 
wijn (Blygedacht 2019) die Tim 
mee had was een voltreffer ;).  
 
Op zaterdag was het ontwaken bij 
een spectaculair zicht. Na een fijne 
middag- BBQ onder een prachtige 
zon met temperaturen boven 20 
graden en na fijne cadeaus te 
hebben ontvangen voor mijn 
verjaardag, werd het dus tijd om 
ook eens te denken aan 
tafeltennis. In de auto springen en 
2 maal knipperen met de ogen 
volstonden om in no-time aan te 
komen bij de club! Over 
gemakkelijk gesproken… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfeerbeelden Virton 

Virton A is een ploeg waarvan we 
op voorhand wisten dat ze te sterk 
waren. Met B0 B2 B4 B6 was er 
weinig kans op winst. 11-5 verlies 
was het verdict. Stijn won B4 B6, 
Tim, Marijn en Kristof de B4. De 
gehaktballen met frieten 
smaakten des te meer met een 
Orval in de hand. 
 
De zaterdagavond werd gezellig 
afgesloten in het huis en iedereen 
kon de ochtend erop met een 
goed gevoel huiswaarts keren. Een 
aperitiefbordje en een pizza in 
L’Apéritivo (rechtover de club in 
Merelbeke, een dikke aanrader!) 
maakten het alleen maar af.  
 
Merci aan iedereen die mee was 
naar Virton en ook iedereen die 
mee heeft gezorgd voor het 
behoud van de B-ploeg dit 
seizoen!  
 
Stijn  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Op bezoek bij een ex-speler van TTC Merelbeke 

Wie in het seizoen 2013-2014 al bij TTC Merelbeke speelde zal zich misschien Pieter De 

Maesschalk herinneren. Hij speelde in 2de en 3de provinciale, maar al snel verliet hij de 

club om te reizen en ervaring op te doen als kok in verschillende restaurants in het 

buitenland. Sinds kort is hij echter terug in België en eind vorig jaar opende hij, samen 

met zijn broer Ruben en zijn vrouw Cathelijne, restaurant Bruun in Destelbergen.  

Het leek me dan ook een goed idee om eens te gaan proeven wat deze ex-TTC 

Merelbekenaar te bieden heeft. In januari probeerde ik een tafeltje te reserveren, maar 

de eerste vrije plaats was woensdag 30 maart voor de lunch. Een populair adresje… 

Voor al wie houdt van gastronomie is dit een echte aanrader: vriendelijke ontvangst, 

mooi interieur met een open keuken en vooral heel lekker en verfijnd eten. Het 

lunchmenu varieert wekelijks, maar wij konden genieten van skrei, langoustines en 

rundswangetjes, allemaal heel origineel en smaakvol klaargemaakt. Een dessertje met 

chocolade en truffel maakte deze lunch helemaal af.  

Hopelijk kunnen we Pieter, die intussen ook papa 

geworden is, in de toekomst nog terugzien in onze 

club, maar in afwachting daarvan kan ik alleen 

maar aanraden om eens naar Destelbergen af te 

zakken.  

https://restaurantbruun.be 

Verslag door Kaat Bossuyt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://restaurantbruun.be/


 

 

 

 
Trooper 

Wil je de club steunen zonder dat het je iets kost? 

Passeer dan bij elke online aankoop eerst via www.trooper.be, 

selecteer TTC Merelbeke en kies vervolgens de webshop van je keuze. 

De club ontvangt automatisch een commissie op je aankopen. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

http://www.trooper.be/

