
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 
 

 
 

 

Het bestuur van TTC Merelbeke wenst alle leden en hun familie 

een heel gelukkig 2020!  

 

 

Geplande activiteiten:  

2/1/2020: Nieuwjaarsreceptie en dubbeltornooi 
19u30: We starten 2020 met een korte receptie voor alle clubleden, i.e. 

competitie, jeugd, recreanten en ouders of familieleden. 

20u: Start van het jaarlijks dubbeltornooi voor alle clubleden. De loting gebeurt 

ter plaatse onder de aanwezige deelnemers: competitie, jeugd en recreanten.  

Wil je hieraan meedoen, stuur dan zeker nog een mailtje naar jowillems@vttl.be. 
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4/1/2020: Provinciaal kampioenschap Klassementsreeksen: 
 

 
5/1/2020: Provinciaal kampioenschap Jeugd en veteranen: 
 

 

 

 

 



 
De provinciale kampioenschappen zijn een eerste stap naar kwalificatie voor de 

Belgische kampioenschappen. Hieronder kan je lezen hoe de deelnemers voor die 

Belgische kampioenschappen zullen geselecteerd worden: 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jeugd:  

1/12: Vlaamse jeugdcriterium fase 2 
De tweede fase van dit tornooi voor jongeren tot 12 jaar vond plaats in Lille.  

Van onze club waren vier jongens ingeschreven. 

Drie daarvan kwamen uit in de reeks benjamins en ze deden het uitstekend!  

In een reeks met dertien deelnemers zorgden zij voor een volledig Merelbeeks 

podium: 1. Bryan, 2. Josse, 3. Qiji. 

Ook Thor was van de partij en deed mee in de reeks preminiemen 1. Hij moest het 

daar opnemen tegen verschillende jongens met heel wat meer wedstrijdervaring. 

Hij slaagde erin één match te winnen en eindigde zo op de 7de plaats.  

 

Na elke fase van het Vlaams jeugdcriterium wordt een rangschikking opgemaakt 

per club. Na fase 2 staat TTC Merelbeke helemaal bovenaan… 

 

 
Op 19 januari vindt de derde fase plaats in Roeselare.  

 

 

 



 

Multimove en kidsping:  

19/12: Vriendjesdag Kidsping:  

 

Het seizoen van de kidspingers loopt al enkele maanden, elke donderdag van 

17u45-19u15 mogen Kaat, Katy en Bjorn meer dan 15 jonge tafeltennissertjes 

spelenderwijs de kneepjes van het tafeltennisvak leren. Op donderdag 19 

december stonden er ineens een pak meer spelertjes in de zaal. De kidspingers 

hadden namelijk enkele vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. Zo konden ook 

zij eens kennismaken met de kidsping van TTC Merelbeke. 

Op de website vinden jullie alle foto’s van de vriendjesdag. 

 

Competitie:  
Wegens “winterstop” geen nieuws van het competitiefront. 

We starten weer na de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 



Recreanten:  

 
Kort samengevat: 

Ontmoeting in Baarle Drongen: 21 februari 2019 

Ontmoeting in Merelbeke: 15 mei 2020 

Inschrijven in de club of bij Jean-Pierre: jpds2512@gmail.com 

mailto:jpds2512@gmail.com


Varia 
21/12: Quiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 21 december stond onze jaarlijkse TTC Merelbekequiz op de agenda. 
Het jeugdcentrum Molenhoek was goed gevuld met 29 ploegen van 5 personen.  
Na tien vragenrondes was dit de eindstand: 

 

Hartelijk dank aan alle medewerkers die hun steentje 
bijdroegen om er ook dit jaar weer een succes van te maken! 
 



 
VTTL-sportkampen 2020: 
 
Jaarlijks organiseert de VTTL tafeltenniskampen tijdens de schoolvakanties, een 
ideale manier voor jeugdspelers om actief te blijven en de goede vorm niet te 
verliezen…   
 
Inschrijven kan vanaf 13 januari via www.vttl.be. 
 
Opgelet, deze kampen hebben veel succes. Snel inschrijven is dan ook de 
boodschap!  
 

 
 

http://www.vttl.be/


 

Bardienst  

Do 2/1 (dubbeltornooi): Philippe en Kaatje B 

Vrij 3/1, 19u15: Mieke en Hanne 

Do 9/1, 20u: Franky en Dirk 

Vrij 10/1, 19u15: Katya 

Zat 11/1, 13u: Gert 

Zat 11/1, 18u: ? 

Do 16/1, 20u: Mike Vlieghe en Sven 

Vrij 17/1, 19u15: ? 

Zat 18/1, 18u: Kaatje B 

Do 23/1, 20u: Katya en Dominiek 

Vrij 24/1, 19u15: ? 

Zat 25/1, 13u: Leen 

Zat 25/1, 18u: Mieke A 

Do 30/1, 20u: Florian en Willem 

Vrij 31/1, 19u15: Katya 



Pingpongweetje van de maand (door Florian Monsecour) 
 

De palet 
 

De pingpongpalet heeft steeds een rode en een zwarte kant en is doorgaans 

ongeveer 16cm hoog en 15 cm breed. Maar moet dat altijd zo zijn? 

In de jaren ’70 en ’80 gebruikten veel tafeltennisspelers bewust een 

“combinatieracket”. Zo’n soort racket had een vrijwel uniforme kleur aan beide 

zijden, waardoor het lastig was voor de tegenstander om te zien met welke 

rubberzijde er werd geslagen. Als reactie hierop is in 1986 een regel 

geïntroduceerd door de internationale tafeltennisfederatie, waarin staat dat een 

bat verplicht rood-zwart gekleurd moet zijn. Voor 2020 ligt echter een voorstel 

op tafel om naast rood ook andere kleuren toe te laten voor de niet-zwarte kant 

van de palet.  

Daarnaast is er voor de grootte van de 

palet geen restrictie. Volgens artikel 

2.04.01 van het handboek van de 

Internationale tafeltennisfederatie 

(=ITTF) worden er verder geen eisen aan 

de vorm en de afmetingen van het batje 

gesteld, wel moet het vlak waarmee je 

slaat plat zijn.  

Wie de gewoonte heeft om het balletje 

op een haar na te missen, kan dus 

misschien eens kijken voor een iets 

grotere palet!  

Tot de volgende keer! 

 

 

Trooper 

 
 

Dankzij jullie is er al €311 ingezameld. 

Vergeet bij je online inkopen zeker niet via www.trooper.be 

te passeren… 

http://www.trooper.be/


 

 

Familienieuws 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

      

 


