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Coronamaatregelen: 
Het wordt stilaan een gewoonte: elke nieuwsbrief start met een lijstje gewijzigde 

coronamaatregelen. Dat is nu niet anders.  

Al zeker tot 15 december gelden volgende maatregelen:  

 

 

* Draag steeds een mondmasker (over mond en neus) tenzij je aan het spelen bent, 

aan een tafel zit in de bar of tijdens het douchen.  

 

* Ontsmet regelmatig je handen. 

 

* Bij wedstrijden is publiek niet toegelaten, behalve een ouder die zijn/haar kind 

naar de wedstrijd brengt. 

 



* Het CO2-gehalte in de lucht moet constant in de gaten gehouden worden door 

middel van een CO2-meter in de cafetaria en in de zalen; vanaf 900 ppm moet er 

extra verlucht worden, vanaf 1200 ppm moet de zaal ontruimd worden. Dit brengt 

met zich mee dat er regelmatig ramen en deuren zullen opengezet worden. Neem 

zeker extra warme kleren mee! 

 

* De bar blijft open, weliswaar met enkele beperkingen:  

- alleen mensen met geldig CST hebben toegang tot de bar 

- je mag je mondmasker alleen uitdoen om iets te drinken terwijl je aan een tafel zit 

- er mogen maximum 6 personen samen aan een tafel zitten. 

- de bar sluit om 23u. Dat betekent dat op dat moment alle glazen en flesjes 

opgeruimd moeten zijn en er ook in de zaal geen dranken uit de bar meer genuttigd 

mogen worden. Er wordt ook geen eten meer voorzien na de wedstrijden.  

 

* De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, maar met maximum 2 

personen tegelijk in de herenkleedkamer en 1 persoon tegelijk in de 

dameskleedkamer. Zet de deur open als er niemand in de kleedkamer is.  

 

 

BELANGRIJK!!! 

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de club.  

Deze vrijwilligers (bestuursleden, trainers en barmannen/-vrouwen) zullen moeten 

toezien op het naleven van de maatregelen en zij zullen ook het CST controleren van 

iedereen die in de bar komt. Ik zou met aandrang willen vragen dat iedereen zich 

spontaan en steeds aan alle regels houdt. Het is voor niemand aangenaam om 

andere clubleden, die vaak ook vrienden zijn, aan te spreken als ze de maatregelen 

niet naleven. Blijf vriendelijk en respectvol als je toch aangesproken wordt. 

 

 

Geplande activiteiten:  

9/12 van 20u tot 21u: Initiatie voor recreanten 
De training is gericht op beginnende recreanten en zal gegeven worden door Stijn 

Spitaels. Wil je graag deelnemen, geef dan een seintje:  

voorzitter@ttcmerelbeke.com of 0498 534504.  

Recreanten die niet deelnemen aan de training, kunnen vrij spelen.  
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18/12: Quiz: afgelast.  
Alle inschrijvingsgelden worden in de loop van december teruggestort.  
 

 
  

 

 

 

 

4/1: Nieuwjaarsreceptie en clubkampioenschap dubbel:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/1 en 9/1: Provinciale kampioenschappen in Sporthal De Kluize, 

Sportstraat 5 in Scheldewindeke 

 

8/1: Provinciale kampioenschappen Heren  
Uurrooster:  

9u: Dubbel heren NG, E, D (rechtstreekse uitschakeling) 

10u30: Enkel heren NG (poule) 

11u: Enkel heren E en D (poule) 

13u30: Dubbel heren C en B (rechtstreekse uitschakeling) 

15u: Enkel heren C en B (poule) 

 

Inschrijven:  

www.competitie.vttl.tornooien 

inschrijven kan tot woensdag 5/1 

 

9/1: Provinciale kampioenschappen Dames, Jeugd, Veteranen,  
Uurrooster:  

9u: Jeugd meisjes en jongens (poule) 

9u: Veteranen dames (poule) 

11u: Dubbel gemengd jeugd en veteranen (rechtstreekse uitschakeling) 

12u: Dubbel jeugd en veteranen (rechtstreekse uitschakeling) 

13u: Dubbel gemengd klassementen (rechtstreekse uitschakeling) 

14u: Dubbel dames (rechtstreekse uitschakeling) 

15u: Dames klassementen (poule) 

15u: Veteranen heren (poule) 

 

Inschrijven:  

www.competitie.vttl.tornooien 

inschrijven kan tot woensdag 5/1 

Met vragen kan je terecht bij onze trainers. 

 

Verslagen: 

24/10: Jeugdliga fase 1 
Op zondag 24 oktober werd in de sporthal “De Kluize” de 1e fase van de jeugdliga 

gespeeld. Nog voor de wedstrijden begonnen, vielen we met TTC Merelbeke al een 

beetje in de prijzen. Want met 17 deelnemers waren we de 3e club met de meeste 

deelnemers op het tornooi.  

 

 

http://www.competitie.vttl.tornooien/
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Reeks benjamins 

Bij de benjamins was Chapodze Marie onze enige vertegenwoordigster en dat heeft 

ze uitstekend gedaan, want ze behaalde een 4e plaats en kon maar liefst 3 

wedstrijden winnen. 

 

In de reeksen NG en E6 werden er 2 rondes gespeeld in poule vorm. Wie in de eerste 

ronde 1e werd, zou in de tweede ronde uitkomen tegen allemaal eerstes.  

 

Reeks NG 

Bij de NG-reeks waren volgende toppers van TTC Merelbeke aanwezig: 

Jolan Moerman bleef doorheen de eerste en de tweede ronde ongeslagen en mocht 

zich zondag tot de 4 beste NG’s rekenen op het tornooi. Proficiat! 

Ook Thor Christiaen bleef ongeslagen in de eerste ronde, maar verloor van Remy 

Van De Velde in de 2e ronde. Hiermee bereikte hij een welverdiende plaats bij de 

eerste 8.  

Tiebe Govaert werd in zijn poule 2e. Na enkele spannende matchen in de 2e ronde 

stond Tiebe samen met 2 andere spelers op een gedeelde 1e plaats. Doordat hij de 

meeste sets gewonnen had, kreeg Tiebe de eerste plaats toegewezen, wat hem een 

plaats in de top 20 opleverde.  

Voor Wout Govaert was het een mooie ervaring om eens deel te nemen aan het 

tornooi. Jammer genoeg zat een winstmatch er nog niet in. Dat is misschien voor 

een volgende keer.  

Victor Rosseel speelde zeer sterk in een van zijn eerste tornooien, hij werd in beide 

rondes 2e en belandde in de top 24.  

Wolf Langeraert en Zacharie Aertssen werden beiden 2e in de eerste ronde en 

nadien 3e. Een onderlinge duel zou moeten uitmaken wie van de 2 het beste is, maar 

dat is iets voor op de training, want nu delen ze een plaats in de top 28.  

Noa Ferminus werd 3e in de eerste ronde en kon daarna al zijn wedstrijden winnen. 

Sofi Chapodze en Ismaïl Liman hebben hard gewerkt dit tornooi en zo slaagden ze 

erin om toch elk 1 wedstrijdje te winnen. 

  

 

 Reeks E6 

In de reeks E6 was TTC Merelbeke sterk vertegenwoordigd. 

Hanne Haerick kon in de eerste ronde alles winnen. In de tweede ronde kon ze net 

niet winnen van De Pauw Arne en was Vandemoortele Mauro nog net iets sterker, 

waardoor ze op een welverdiende 3e plaats eindigde. 

In de eerste ronde werd Miel Wellens gedeeld 2e. Hij moest deze plaats delen met 

Daan van TTC Egmont. In de 2e ronde kwam hij opnieuw uit tegen Daan, maar dit 

keer slaagde Miel er wel in om eerste te worden en zijn poule, waardoor hij mooi 5e 

werd. 



Stijn De Wolf kwam in de 2e ronde uit in de poule van Miel en werd samen met 2 

anderen gedeeld 2e net na Miel.  

Qizheng Li en Qiji Li eindigen op amper 2 plaatsen van elkaar na enkele mooie en 

spannende wedstrijden. Zo kon Qizheng in de eerste ronde winnen van De Proost 

Nick en Qiji in de 2e ronde van Nick, Daniel en Ruben. 

Voor Ruben Arens was het een dag vol ervaringen en misschien zit er in het volgende 

criterium wel matchwinst in. 

 

Extra bedanking 

Bedankt aan alle jeugdspelers van TTC Merelbeke om deel te nemen aan het tornooi 

en ook aan alle supporters, coaches en trainers om deze spelers te begeleiden!  

 

11/11 Vlaams kampioenschap jeugd 
TTC Merelbeke knalt op VK jeugd. 

 

Op 11 november 2021 werd het Vlaams kampioenschap jeugd gespeeld in Pelt. Op 

het Vlaams kampioenschap worden er telkens 2 spelers per leeftijdscategorie 

geselecteerd door de provincie. Deelnemen is dus eigenlijk al niet aan iedereen 

gegeven. Van TTC Merelbeke werden er 3 spelers geselecteerd. Marie bij de meisjes 

preminiem en Bryan en Josse bij de jongens preminiem.  

Marie is eigenlijk nog benjamin en dus 1 of 2 jaar jonger dan 

de meeste andere speelsters in haar reeks. Het 

leeftijdsverschil en verschil in ervaring zag je wel maar Marie 

liet nooit het hoofd hangen. Ze leerde veel bij en speelde 

daardoor op het einde haar beste wedstrijden. Zo kon enkele 

setjes afsnoepen en zelf een wedstrijd winnen. Als Marie zo 

blijft trainen en haar best doen zijn we er zeker van dat, als 

ze volgend jaar deelneemt, er meer zal inzitten. 

 

Bryan (D4) en Josse (E0) waren de hoogst 

geklasseerde spelers in hun reeks en dus alle twee 

topfavoriet. Josse kende enkele moeilijke momenten 

maar kon steeds het hoofd koel houden en zijn 

sterke voorhand en opslag op de gepaste momenten 

boven halen. Uiteindelijk won hij 8 van zijn 9 

wedstrijden waardoor Josse de zilveren medaille 

mocht meenemen naar huis. De wedstrijd die Josse 

verloor was tegen Bryan. Josse bood goed weerwerk 

maar het was toch Bryan die met 3-1 de overwinning binnen haalde. Bryan bleef de 

hele dag goed en aanvallend spelen en kende geen genade met zijn tegenstanders. 



Hij stoomde, zonder verder setverlies, door en mocht hierdoor oververdiend op het 

hoogste schavotje klimmen.  

Proficiat Bryan, Josse en Marie 

 

 

 

 

14/11: Herfstcriterium veteranen  

Op zondag 14 november vond in ons lokaal het herfstcriterium voor veteranen 

plaats. In elke reeks slaagde een speler van TTC Merelbeke erin het podium te halen: 

Yann werd derde in de reeks B-C, Dirk en Sven wonnen respectievelijk de D-reeks 

en de reeks E-NG. 

Proficiat met deze mooie prestaties! 

 

 

 

Reeks B-C:  

1. Michel Mentens 

2. Robert Zwaenepoel 

3. Yann Veys 

4. Chris Boothby 

 

https://www.facebook.com/TTC-Merelbeke-111290302304865/photos/pcb.4096484410452081/4096449597122229/?__cft__%5b0%5d=AZXzX_DBj8CxwTaE9wcYBxS1jWBUkL5JYIC_HUrXQuXOBqVA1gla6Ouh_uxcTyRAXYmh1orfmtY4ScbfvhRk_XvTX9mrD9Tg_9kgrtUYDLHCRjVvJhYRFQdmPPRJsbb_7haQc0Pcap8cFpF-S1Bi9PlXWgXd0NfavTF6iZ4a6ooKwKZuLxPdk1EqtKnCtguirJQ&__tn__=*bH-R


 

Reeks D:  

1. Dirk Debosschere 

2. Geert Van Nieuwenhove 

3. David Biaulet 

4. Freddy Noukens 

5. Guy Poels 

6. Guy Coene 

 

 

Reeks E-NG: 

1. Sven De Wolf 

2. Philippe Rousseau 

3. Katty De Walsche 

4. Bart Van Langenhove 

 

 

 

13, 20 en 27/11: Tafeltennis voor meisjes @ TTC Merelbeke 

 

Vorige maand zijn we in onze club gestart met een nieuw project, namelijk 

tafeltennis voor meisjes. We merken al langer dat er in onze jeugdwerking in 

verhouding erg weinig meisjes ten opzichte van jongens zijn, en willen hier nu graag 

eens echt verandering in brengen! Daarom organiseerden we op drie zaterdagen in 

november speciale trainingen enkel voor meisjes, waarop zowel meisjes die al lid 

zijn als die nog geen lid zijn mochten deelnemen. 

Ons project kende een moeizame start, met op de eerste 

training als enige aanwezige Juna, een speelstertje dat sinds 

begin dit jaar aangesloten is in onze club. In de tweede week 

verdubbelden de aanwezigheden met de komst van Viola, 

een meisje dat sinds dit jaar kidspinglessen op donderdag 

volgt. Het grootste succes qua opkomst was er op onze 

derde training, met zes deelneemsters: ervaren 

https://www.facebook.com/TTC-Merelbeke-111290302304865/photos/pcb.4096484410452081/4096449597122229/?__cft__%5b0%5d=AZXzX_DBj8CxwTaE9wcYBxS1jWBUkL5JYIC_HUrXQuXOBqVA1gla6Ouh_uxcTyRAXYmh1orfmtY4ScbfvhRk_XvTX9mrD9Tg_9kgrtUYDLHCRjVvJhYRFQdmPPRJsbb_7haQc0Pcap8cFpF-S1Bi9PlXWgXd0NfavTF6iZ4a6ooKwKZuLxPdk1EqtKnCtguirJQ&__tn__=*bH-R
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jeugdspeelsters Hanne en Sara, vaste waarden Juna en Viola en zelfs twee die (nog) 

geen lid zijn van onze club.  

De combinatie van 

leeftijden en niveaus 

was uitdagend, maar 

was tegelijk een leuke 

manier om banden te 

leggen tussen 

speelsters die anders 

in een andere 

trainingsgroep zitten 

en elkaar dus nog niet 

(goed) kenden. Aan de hand van spelvormen, gedifferentieerde oefeningen en de 

zeer grote hulp van Katy als sparring (waarvoor veel dank!) denk ik toch dat we erin 

slaagden om de training voor iedereen leuk, leerrijk en toch ook wel uitdagend te 

maken.  

We gaan er natuurlijk 

niet over liegen: de 

opkomst was wat 

minder dan we 

gehoopt hadden. Toch 

zijn we zeker niet van 

plan dit project 

meteen op te geven! 

De sfeer was telkens 

zeer goed, de speelsters waren gemotiveerd om bij te leren en beleefden ook 

duidelijk plezier aan het tafeltennissen. We geloven er dus zeker nog in dat we erin 

kunnen slagen om meisjes warm te maken om te starten met tafeltennis en voorzien 

in de toekomst zeker nog een vervolg op deze lessenreeks. Meer informatie zal 

daarover nog volgen, maar hou je zeker niet in 

om meisjes die je kent te blijven warm maken 

voor onze prachtige tafeltennissport! Ze zijn 

zeker ook altijd welkom op onze gewone 

jeugdtrainingen! En aan alle speelsters die 

tijdens deze lessenreeks een of meerdere 

trainingen gevolgd hebben: bedankt voor jullie 

inzet, blijf tafeltennissen en blijf er vooral 

plezier in beleven! 

Verslag door (meisjes-)trainster Sara Van Bostraeten 

 



 

Varia 

 

 

 

 

Aankoop tafeltennismateriaal: 
We hebben met de club een overeenkomst met materiaalsponsor Killypong.  

Onze leden krijgen korting bij aankoop van materiaal.   

Neem zeker eens een kijkje op de website: www.tafeltennis.be. 

 

Materiaal aankopen kan in de winkel van Killypong:  

Johannes Hartmannlaan 4 , 9040 Sint Amandsberg 

 

Je kan ook materiaal bestellen. Dat wordt dan geleverd in de club. Bij aankoop van 

nieuwe rubbers worden die in de club voor jou geplakt.  

Contactgegevens winkel + bestellingen: 

Killypongwvl@outlook.com, Tel: +32 (0)474 10 13 85 

Vermeld bij je aankoop zeker dat je lid bent van TTC Merelbeke. 

 

We hebben in de club ook degelijke kant-en-klaarpaletjes te koop aan een heel 

interessante prijs. Deze paletjes zijn ideaal voor jeugdspelers en recreanten. Ze 

kosten 40 euro en je krijgt er gratis een beschermhoesje bij.  

Vraag ernaar bij je trainer of bij iemand van het bestuur. 
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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/

