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Geplande activiteiten 

8/12: Initiatie voor recreanten 
Op donderdag 8 december zal Alan van 20u tot 21u een training geven voor 
geïnteresseerde recreanten.  
Het aantal plaatsen is beperkt, zodat er nog voldoende tafels vrij zijn voor de 
recreanten die niet wensen deel te nemen aan de les. 
Wil je graag deelnemen, wacht dan niet te lang om in te schrijven:  
voorzitter@ttcmerelbeke.com, 0498 534504 of in de club.  
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17 en 18/12: Tornooi Denderleeuw  
 

Voor competitiespelers:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor recreanten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
17/12: Quiz TTC Merelbeke 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wil je meedoen, schrijf dan zo snel mogelijk in!! 
 

 
 
We zijn ook nog op zoek naar enkele vrijwilligers die op zaterdagvoormiddag de zaal 
willen helpen klaarzetten. Zie jij dat zitten, laat dan zeker iets weten: 
voorzitter@ttcmerelbeke.com of 0498 534504. 7 
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26/12: Tornooi Zele 
 

 
 

 
 



Noteer ook alvast enkele interessante data in januari in je 
agenda:  
3/1: Nieuwjaarsreceptie en clubkampioenschap dubbel 

We heffen het glas op het nieuwe jaar en starten 
aansluitend ons jaarlijks dubbelkampioenschap. Dit 
vriendschappelijk tornooitje staat open voor alle leden: 
competitie, jeugd en recreanten. De duo’s worden de 
avond zelf via geleide loting samengesteld. Je hoeft dus 
niet per twee in te schrijven.  
In het verleden is gebleken dat dit altijd een gezellige 
avond is waar je kan kennismaken met mensen van 
onze club waar je anders nooit contact mee hebt.  
Kortom: goed voor het “clubgevoel”! 

Meer info volgt binnenkort per mail.  
 

7/1: Provinciaal kampioenschap Heren  
 

 



 
 
 
8/1: Provinciaal kampioenschap dames, jeugd, veteranen 
 
 

 
 
 
 
 



Verslagjes 
11/11: Vlaamse jeugdkampioenschappen (verslag door Bjorn) 
Elk jaar op 11 november strijden de jongste tafeltennistoppers voor de titel van Vlaams 
kampioen in hun leeftijdscategorie. Dit jaar werden er 4 toppers van Merelbeke 
geselecteerd. 
 

Marie Chapodze (1ste jaars preminiem) speelde een 
goed tornooi. Ze bewoog erg goed en vocht voor elke 
bal. Het tornooi eindigde ze met gemengde gevoelens. 
Enerzijds was ze erg blij met haar 4 op 8 gewonnen 
wedstrijden en de uiteindelijke 5e plaats. Maar 
anderzijds was het wel zuur dat ze op 1 puntje van het 
brons gestrand was. Had ze namelijk de matchballen 
in haar laatste wedstrijd kunnen afmaken stond Marie 
met zekerheid op het podium. Wie weet lukt het haar 
om volgend jaar wel een medaille mee te brengen 
naar Merelbeke. 

 
Josse Duthoy (1ste jaars miniem) begon 
het tornooi als schaduwfavoriet bij de 
miniemen jongens. Niet gemakkelijk 
om met zo’n rol om te gaan. De strijd 
om het goud, tegen Louis-Victor van 
West-Vlaanderen, werd beslist in de 9e 
en laatste wedstrijd van zijn tornooi. 
Het was een hoogstaande wedstrijd 
waar Josse jammer genoeg zijn 
tegenstander moest feliciteren. Josse 
kon met een 7 op 9 beslag leggen op 
een meer dan verdiende zilveren medaille.  
 

Bryan Ziqiang Zhang (1ste jaars miniem) 
werd in een hogere reeks ingeschreven 
en mocht zo proberen op het podium te 
geraken bij de kadetten jongens (spelers 
die 2-3 jaar ouder zijn dan Bryan). Al snel 
bleek dat Vitja (Antwerpen) en Jamie 
(Limburg) een maatje te sterk waren. De 
beslissende wedstrijd om het brons werd 
een wedstrijd met vele mooie punten en 
heel veel spanning. In de 5e en 
beslissende set moest Bryan, met 10-12, 
zijn meerderen erkennen in Thomas. 
Hierdoor viel Bryan net naast het podium. 



 
 
Onze 4e topper was Matt Closset 
(2e jaars miniem). Ook Matt mocht 
het opnemen tegen oudere 
spelers. Matt speelde namelijk 
mee bij de junioren jongens 
waardoor al zijn tegenstanders 3-5 
jaar ouder waren dan hem. Matt is 
een Europese topper in zijn 
leeftijdscategorie waardoor hij 
tegen de oudere spelers zeker zijn 
mannetje kon staan. Uiteindelijk 
kon hij 7 van de 9 wedstrijden 
winnen en mocht hij pronken op 
het 2e schavotje. 

  
20/11: Vlaams jeugdcriterium Fase 1 
 Het Vlaams jeugdcriterium is een tornooi voor spelertjes tot 12 jaar. De eerste fase 
vond dit jaar plaats in Limburg. De deelnemers waren verdeeld over twee locaties. 
 
De meisjes mochten afzakken naar Bilzen. Voor onze club waren dat Marie Chapodze 
bij de preminiemen 1 en Chloë Joris bij de Preminiemen 2.  
Chloë, die vorig jaar voor het eerst meedeed en toen nog geen wedstrijden kon winnen,  
behaalde nu de 8ste plaats van de 10 deelneemsters. Marie, die al heel wat meer 
ervaring heeft, werd knap 3de. 
 
De jongens speelden die dag in Hoeselt.  
Voor onze club waren Matheo, Max, Jacob en Josse van de partij.  
Bij de benjamins werd Matheo Wu 8ste in zijn poule. Max Zhang wist in zijn poule 
ongeslagen te blijven. Hij behaalde in de eindstand de tweede plaats.  
Ook bij de preminiemen 1 hadden we een deelnemer: Jacob Temmerman. Winnen 
lukte nog niet, maar deze deelname is wel een mooie ervaring in een tornooi van hoog 
niveau.  

 
Bij de spelers van geboortejaar 2011 komen de te kloppen 
spelers al enkele jaren uit onze club. Bryan was er niet bij 
in Hoeselt, maar Josse verdedigde de kleuren van TTC 
Merelbeke met verve en werd overtuigend eerste. 
 
 

 
 
 



 
20/11: Recreantentornooi Aalter (verslag Jean-Pierre) 
Pingpong op zondag dat is voor recreanten altijd een tornooi ingericht door bevriende 
clubs.  
Zondag 20 november was het de beurt aan TTC Aalter waar we konden inschrijven voor 
3 reeksen: dames, senioren en veteranen. 
TTC Merelbeke was vertegenwoordigd bij de dames (Adinda) en de veteranen (Jean-
Pierre) 
 

In de reeksen was Adinda al onklopbaar met telkens 
een droge 3-0 zege. Ook in de afvallingswedstrijden 
ging ze door op haar elan en moest ook daar geen 
enkele set prijsgeven. Ze was de terechte koningin 
van het tornooi en wordt de schrik van de dames in 
de nog volgende tornooien waaraan ze zal 

deelnemen.  
Met als verdiende beloning, een fles echte 
champagne, waar ze naar eigen zeggen niet 
de minste moeite mee zal hebben. Vanaf nu 
mag ze door iedereen op eerbiedige wijze 
als “the Queen” aangesproken worden. 
 
 

 
 
JP, die bij de veteranen uitkwam, kon in zijn reeks 2 
wedstrijden winnen met telkens 3-1 en verloor één 
match met 0-3 ( 12-14, 9-11 en 8-11) waarbij de 
tegenstrever meer dan 10 netjes had; hij heeft zich, 
met schaamrood op de wangen, wel uitvoerig 
geëxcuseerd. 
In de wedstrijden voor rechtstreekse uitschakeling 
kon JP nog één keer doorgaan maar tegen 
“noppenman” Dominique van TTC Baarle had hij 
weerom geen verhaal.  
 
 
 

We kijken tevreden terug met winnares Queen Adinda 1 en JP die als tiende eindigde 
op 28 deelnemers. (Beste resultaat tot nu toe) 
 



Proficiat aan de inrichters voor de perfecte organisatie en goede vrienden Luc en Erik 
(2 leden van TTC Aalter die elke maandag bij ons trainen) die ons extra verwend hebben 
zodat we ook daar een thuisgevoel hadden. 
Ook bijzondere dank aan onze supporters ter plaatse, Kathleen Beun, Luc Verlee en 
Rudi Nuytinck, voor hun steun en goede tactische raad. 
 
Wij, “the Queen” en ik, zullen zeker nog onze club vertegenwoordigen op tornooien en 
hopen dat we nog geïnteresseerden mogen verwelkomen. 
 
  

 
27/11: Herfstcriterium voor veteranen (verslag door Jo) 

Op zondag 27 november namen Katty, Joris, 
Rudi en Jo deel aan het herfstcriterium voor 
veteranen in Oostende. Dirk De Bosschere 
en Yann Veys moesten helaas verstek geven 
wegens blessure.  
Katty won haar poule in de E-reeks. In de 
finale verloor ze nipt in de belle maar ze 
legde dus beslag op een knappe 2de plaats. 
Joris won 2 wedstrijden in zijn poule en kon 
nadien ook de wedstrijd voor de 5de plaats 
uit de brand slepen.  
In de D-reeks was er slechts 1 poule waarbij 

iedereen het tegen elkaar opnam. Rudi (D4) moest het opnemen tegen D0-D2-D2-D2-
D2-D6. Hij won 4 wedstrijden en eindigde heel knap 2de.  
Jo verloor in zijn poule nipt 2 keer in de belle maar kon de eer redden tegen een C2. In 
de wedstrijd voor de 7de plaats versloeg hij Bob Zwaenepoel. 
 
 

Wijn- en wafeltjesverkoop 
 

Graag bedanken we iedereen die wijn en wafeltjes kocht om 
onze club te steunen.  
 
Als alle leveringen lopen zoals gepland, kunnen jullie volgend 
weekend je bestelling ophalen in de B-zaal.  
 
De winnaar van de wedstrijd “Jeugdspeler met de grootste 
verkoop” wordt persoonlijk verwittigd. Je leest hier meer over in 
de volgende nieuwsbrief.  
 

 
 



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. 

 

 

 
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.tafeltennis.be/
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