NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Geplande activiteiten:
2/2: Vlaamse kampioenschappen:
Op zondag 2 februari vinden de Vlaamse
kampioenschappen plaats in Merksplas.
Van onze club zullen volgende spelers deelnemen:
Jasper Merckx (administratief aangesloten bij TTC
Merelbeke), Wout De Kepper en Nathan Vandoorn
bij de heren B; Sara Van Bostraeten bij de dames B
en Alexander Van Paemel bij de heren D.
Vanaf 14u starten de wedstrijden voor de A-spelers.
Supporters zijn van harte welkom. Inkom gratis.

8 en 9/2: Belgische kampioenschappen jeugd:
De Belgische kampioenschappen jeugd zijn traditiegetrouw gespreid over twee
dagen: op zaterdag komen de jongste spelers in actie. Voor onze club zijn dat
Bryan Zhang en Josse Duthoy. Op zondag komen de spelers vanaf kadet aan de
beurt. Voor onze club zijn dat Nikolai Baklicharov in de reeks junioren en Sara
Van Bostraeten bij de meisjes -21.
We wensen hun allemaal veel succes!

13/2: Initiatie voor recreanten (zie rubriek “recreanten”)
21/2: Recreantenontmoeting TTC Baarle – TTC Merelbeke
Recreanten kunnen zich inschrijven op de lijst in de club of bij Jean-Pierre:
jpds2512@gmail.com.

Noteer alvast volgende data in jullie agenda:
21/3: Avond van de supporter
info in de volgende nieuwsbrief)

25/4: Clubetentje (meer info volgt)

(meer

Jeugd:
5/1: Provinciaal kampioenschap jeugd/veteranen (verslag
door Jo Willems)
Op zondag 5/1/2020 werd het provinciaal kampioenschap voor jeugd en
veteranen gespeeld in de sporthal van Scheldewindeke.
Er waren 18 deelnemers van onze club die in meerdere reeksen deelnamen. Er
werden 16 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen medailles veroverd door onze
clubleden. Hieronder vind je een volledig overzicht van jong naar oud.
Bij de benjamin jongens waren er drie
inschrijvingen van TTC Merelbeke. Bryan
Zhang behaalde goud, het zilver was voor Josse
Duthoy en brons voor Qiji Li. In het dubbel
behaalden Bryan en Qiji goud.

Podium benjamin jongens enkel

Bij de preminiemen jongens behaalde Bryan een knappe zilveren medaille in het
enkelspel. In deze reeks nam hij het op tegen een aantal spelers die 2 jaar ouder
zijn. Enkel in de finale moest hij zijn meerdere erkennen in Wannes Vandewiele.
In het dubbel behaalden Bryan en Josse zilver.

Podium preminiemen jongens enkel en dubbel

Bij de kadetten meisjes behaalde Hanne
Haerick een bronzen medaille in het enkel
en een gouden medaille in het dubbel
samen met Emma Van De Velde van TTC
Hamme. Daarnaast behaalde ze ook nog
goud samen met Nikolai Baklicharov in het
gemengd dubbel junioren.

Podium kadetten meisjes enkel

Bij de junioren behaalde Nikolai Baklicharov drie keer goud. Zoals hierboven
vermeld deed hij dat in het gemengd dubbel samen met Hanne Haerick. In het
heren dubbel werd hij hiervoor bijgestaan door Kobe Melis en het enkel deed hij
het helemaal alleen. Knappe prestatie en ook een dikke pluim voor zijn
dubbelpartners. In de reeks junioren dubbel behaalden Yonas Zuleta en Wolf
Naessens ook nog een bronzen medaille.

Podium junioren enkel en gemengd

Bij de meisjes u21 behaalde Sara
Van Bostraeten naar goede
gewoonte ook nog enkele
gouden medailles. Ze was met
voorsprong de beste in het enkel
en in het dubbel samen met
Jolien Beniers van TTC Stekene.

Sara Van Bostraeten won goud in het enkel en dubbel u21

Ook de veteranen zetten hun beste beentje voor op de 2de dag van de provinciale
kampioenschappen. In de reeks veteranen 50+ behaalde Yann Veys 3 medailles:
brons in het enkelspel, brons in het dubbel met Dirk Bombeeck van TTC Olsene en
zilver met Katty De Walsche van TTC Rooigem.

Podium gemengd 50+ met zilveren Yann Veys die ook brons behaalde in enkel en dubbel

In de reeks veteranen 60+ konden we misschien wel de prestatie van het weekend
noteren. Dirk De Bosschere behaalde maar liefst 3 gouden medailles. In het enkel
bleef hij in een sterk bezette reeks ongeslagen, in het gemengd dubbel behaalde
hij eveneens goud samen met Rita Lombet van TTC Rooigem en in het dubbel kon
hij voor de 3de keer triomferen samen met Rudi Nuytinck. Rudi behaalde niet alleen
goud in het dubbel maar ook nog zilver in het enkelspel. Hij liet hierbij o.a. 2 D0’en
achter zich.

Podium veteranen 60+ enkel, dubbel en dubbel gemengd

19/1: Vlaams jeugdcriterium fase 3
Op zondag 19 januari vond de derde fase van het Vlaams Jeugdcriterium plaats in
Sportdomein Schiervelde te Roeselare.
TTC Merelbeke kon rekenen op een mooie opkomst van acht jeugdspelers waarvan
vier debutanten. Marie, Sofi, Wolf en Miel gaven het beste van zichzelf, waarbij die
laatste zelfs een mooie overwinning behaalde.
Merelbeke kon daarnaast opnieuw rekenen op mooie resultaten bij de benjamins.
Bryan en Josse speelden de finale na een foutloos parcours in de poulefase. Na een
spannende wedstrijd kon Bryan het goud mee naar huis nemen. Gezien Josse
lichtjes geblesseerd was, mag hij absoluut tevreden zijn met zijn niveau en de
tweede plaats.
Qiji kon zijn derde plaats van de vorige fase niet vasthouden, maar met mooi
tafeltennis en vechtlust was een vijfde plaats meer dan verdiend.
Thor kon twee van zijn vijf wedstrijden winnen in de poule, en belandde uiteindelijk
op de achtste plaats bij de preminiemen.
Alle resultaten van de derde fase vind je op onze website.
Proficiat aan alle winnaars en deelnemers!

Competitie:
4/1: Provinciaal kampioenschap klassementen (verslag
door Stijn Spitaels)
Maar liefst 26 spelers van Merelbeke tekenden zaterdag 4 januari present op de
provinciale kampioenschappen in Oosterzele. 24 heren en 2 dames gaven opnieuw
het beste van zichzelf, met succes!
GOUD

Sara mag zich dit jaar provinciaal kampioene
bij de dames B noemen! Een bijzonder mooie
prestatie na een felbevochten wedstrijd tegen
Nadia Denys (Rooigem), waarin ze haar goede
doen dit seizoen opnieuw bevestigt. Proficiat!
Tevens mag Sara zich ook provinciaal
kampioene noemen bij de dames B dubbel!
Samen met Nadia waren ze te sterk voor het
duo Van Strydonck/Van Hecke, eveneens van
Rooigem. Een meer dan geslaagde dag voor
Sara!

ZILVER
Wout en Christophe VDM behaalden een mooie 2de plaats bij de heren B dubbel,
waarin een zeer sterk deelnemersveld te zien was (5x B2, 6x B4 en 9x B6). Na nipte
overwinningen in de kwart en halve finale konden ze in de finale hun stempel net
niet genoeg doordrukken tegen het duo De Block/De Puysselaer uit Stekene. Met
nipte verschillen in elke set (11-9 14-12 en 11-9) zat er dan ook meer in dan een
droge 3-0 nederlaag.

Alexander van Paemel slaagde erin om met dubbelpartner Charles Persoone (TTC
Deinze) een 2de plaats te verzilveren bij de heren D dubbel. In de finale konden ze,
na een belangrijke eerste setwinst, hun elan niet genoeg doorzetten. Maar als je
weet dat Daan de Mulder (D0, Zele) samen met Seppe Van de Vreken (D0, Hamme)
topfavoriet waren voor de titel, mag Alexander
zich gerust op de borst kloppen. Eerst goud op
het provinciaal criterium enkel, nu zilver bij de
dubbels, het zijn mooie resultaten voor iemand
die nog maar bezig is aan zijn tweede
competitieseizoen!
Sara en Nikolai wonnen zilver bij de dubbel
gemengd B. Na een knappe overwinning tegen
Van Laere/Van Strydonck (Stekene/Rooigem),
moesten ze hun meerdere erkennen in het duo
Waegeman/Denys van Rooigem.

BRONS
Wout kende eenzelfde verhaal in zijn halve finale tegen Kristof Nuytinck (Rooigem)
als in zijn dubbelfinale: net niet. Twee sets nipt verliezen met een 3-0 nederlaag tot
gevolg is hard. Maar het moet gezegd, Kristof speelde zeer sterk. Een bronzen
medaille dus voor Wout, al verwachtte hij misschien net iets meer.
Wie zijn bronzen medaille bij de heren B misschien iets minder verwachtte, was
Nathan, met dé prestatie van de dag. De man in bloedvorm rekende in zijn poule
meteen af met Bart Van Laere in de belle, waarna hij ook solide speelde tegen Koen
Vandecaveye. Ondanks zijn uitschuiver tegen de sterk spelende Tom
Vanderhaegen, werd hij op punten eerste in zijn poule. De kwalificatie voor de
kwartfinale was binnen. Maar Nathan was nog niet klaar, want hij speelde zijn
beste wedstrijd van de dag tegen Brecht Vyncke, die hij met duidelijke 3-1 cijfers
won. In zijn halve finale tegen Ken Waegeman (B0) bleek dat hij zijn beste pijlen al
verschoten had. Hij moest dan ook het hoofd buigen voor de uiteindelijke
kampioen die dag. Dit presteren als B6 in een B-reeks die in jaren niet meer zo sterk
is geweest, is een prestatie om werkelijk trots op te zijn!
Maarten en Koen, lieten wederom zien dat ze beiden in goede doen zijn dit seizoen.
Ze behaalden twee mooie zeges tegen op papier veel sterkere tegenstanders. In de
halve finale verloren ze in een deels Merelbeeks onderonsje van Alexander en
Charles.
Tevens kon Maarten samen met Hanne brons behalen bij de dubbel gemengd D.
Na een straffe overwinning tegen een sterk Rooigems duo, en het vuur aan de

schenen gelegd te hebben aan twee D0’en in de halve finale, mogen we toch
spreken van een solide prestatie.
Yonas en Ismaïl behaalden brons bij de heren NG dubbel!
EERVOLLE VERMELDINGEN
Kristof Van Lersberghe kwam twee puntjes tekort in zijn poule tegen Kristof
Nuytinck om door te stoten naar de eindronde bij de heren B. Het niveau dat hij die
dag haalde was indrukwekkend. Dat mocht Stijn aan den lijve ondervinden met
droge 3-0 verliescijfers. Goed gespeeld Kristof!
Hierro kwam in zijn kwartfinale bij de heren C net tekort tegen Stijn De Brauwer
van Rooigem. Een nipte nederlaag in de belle was het verdict. Toch kon Hierro
tevreden zijn met het niveau dat hij haalde.
Maarten werd eerste in zijn poule en kon de uiteindelijke kampioen Daan De
Mulder net niet genoeg weerwerk bieden in zijn kwartfinale. Maarten kan toch met
een brede lach naar huis met een vijfde plaats en andere mooie ereplaatsen
Stijn De Wolf haalde een mooie vierde plaats bij de heren NG
Een dikke proficiat aan alle winnaars!

Recreanten:
13/2, 20u tot 21u30: initiatie met Robin Van Regenmortel
Inschrijven voor deze les kan via kaat.rik@gmail.com. De plaatsen zijn
beperkt. Deelname is gratis voor TTC Merelbekerecreanten.

21/2: ontmoeting in Baarle Drongen
Inschrijven in de club of bij Jean-Pierre: jpds2512@gmail.com

Varia
2/2: Clubkampioenschap dubbel, verslag door Jo Willems:
Op donderdag 2/01/2020 werd het clubkampioenschap gespeeld. Bij aanvang van
het tornooi waren er uiteindelijk 44 spelers met dank aan Nico Van De Putte die op
het laatste moment nog wou invallen voor een laattijdige afzegging. De spelers
werden netjes in 4 potten verdeeld waarbij de hoogst geklasseerde spelers in pot
A terecht kwamen, gevolgd door pot B en C en de laagst geklasseerde spelers
vonden we terug in pot D. Een speler uit pot A werd door “onschuldige hand” Didier
gekoppeld aan een speler uit pot D en hetzelfde gebeurde voor de spelers uit pot
B en C. We kregen zo 22 duo’s verdeeld over 4 poules. Hieronder vind je de
uitslagen van de poules.

1
2
3
4
5

Poule 1
Naam
David Douchy / Geoffrey Van Der Holt
Nathan Vandoorn / Kathleen Beun
Nico Van De Putte / Marc Van Kerckhoven
Koen Van Dael / Mattias Goderis
Lucas Van De Velde / Jasper Van Belleghem

1
2
3
4
5

Poule 2
Naam
Tim Blanckaert / Jolan Moerman
Hierro Vandoorn / Ismaïl Liman
Rudiger Nuytinck / Axel Waegenaer
Maxim Van Dunneghem / Ruben Arens
David Arens / Luc Verlee

1
2
3
4
5
6

Poule 3
Naam
William Sweetlove / Steven Nachtergaele
Sara Van Bostraeten / Christiaan Van Geit
Kurt Merchiers / Dirk Van Bellegem
Sander Bauwens / Sven De Wolf
Maarten Langerock / Kobe Melis
Joris De Schuyter / Patrick Depreter

1
2
3
4
5
6

Poule 4
Naam
Stijn Spitaels / Yonas Zuleta
Elie Verbeelen / Tom Vanluchene
Jurgen Botte / Rudi Steyaert
Luk Lambrechts / Mike Vlieghe
Remy Monteyne / Francis Clement
Lisa Lowagie / Nora Van Beeumen

1
2-3
0-3
3-0
0-3

1
1-3
3-2
3-2
2-3

1
3-2
3-0
3-2
3-2
0-3

1
0-0
1-3
0-3
1-3
0-3

2
3
3-2 3-0
3-2
2-3
3-1 3-0
0-3 3-2

4
5 Eindstand
0-3 3-0
2
1-3 3-0
3
0-3 2-3
5
3-1
1
1-3
4

2
3
3-1 2-3
2-3
3-2
3-0 3-0
3-1 1-3

4
5 Eindstand
2-3 3-2
3
0-3 1-3
5
0-3 3-1
2
3-0
1
0-3
4

2
3
2-3 0-3
2-3
3-2
3-0 3-1
3-2 3-0
3-1 3-1

4
5
2-3 2-3
0-3 2-3
1-3 0-3
3-0
0-3
0-3 3-2

6
Eindstand
3-0
6
1-3
5
1-3
4
3-0
1
2-3
3
2

2
3
0-0 3-1
1-3
3-1
3-2 3-2
3-0 3-2
3-1 2-3

4
5
3-0 3-1
2-3 0-3
2-3 2-3
1-3
3-1
3-2 0-3

6
Eindstand
3-0
1
1-3
6
3-2
3
2-3
4
3-0
2
5

Na de poules werd er alleen nog verder gespeeld met de poulewinnaars. De halve
finales werden als volgt samengesteld:
Koen Van Dael en Mattias Goderis namen het op tegen Stijn Spitaels en Yonas
Zuleta en Maxim Van Dunneghem en Ruben Arens keken Sander Bauwens en Sven
De Wolf in de ogen. Koen en Mattias en Maxim en Ruben kwamen als winnende
duo’s uit de strijd.
In de finale bleken Koen en Mattias het sterkste duo van de dag. Proficiat aan de
winnaars en dank aan alle deelnemers voor de gezellige clubavond.
Eindstand
1
2
3
4

Naam
Koen Van Dael / Mattias Goderis
Maxim Van Dunneghem / Ruben Arens
Stijn Spitaels / Yonas Zuleta
Sander Bauwens / Sven De Wolf

Koen en Mattias op de 1ste plaats

Ruben en Maxim op plaats 2 en Yonas en Stijn op plaats 3

Bardienst
Za 1/2, 13u: Vanessa
Za 1/2, 18u: Sven
Do 6/2, 20u: Didier
Vr 7/2, 19u15: Bart W
Do 13/2; 20u: Patrick en Peter
Vr 14/2, 19u15: Sylvie
Za 15/2, 18u: ?
Do 20/2, 20u: Jean-Pierre en Patricia
Vr 21/2, 19u15: Katy
Za 22/2, 13u: Jan A
Za 22/2, 18u: Kaatje B
Do 27/2, 20u: Sven
Trooper

Dankzij jullie is er al €373 ingezameld.
Vergeet bij je online inkopen zeker niet via
www.trooper.be te passeren…

Met dank aan onze sponsors:

