NIEUWSBRIEF JULI - AUGUSTUS 2022

Planning trainingen voor deze zomer
Graag herhalen we nog even de planning voor de activiteiten in onze club in de zomer:
Juli:
De vrije trainingen voor recreanten op
maandagnamiddag
gaan
meestal
door.
Controleer de website, soms valt er misschien
een training weg…
Geen geleide training op maandagavond.
De vrije trainingen op dinsdag blijven doorgaan
(ook voor recreanten en jeugd).
Geen geleide jeugdtrainingen tot 27/7, dan
starten we met één wekelijkse training op
woensdag van 18u tot 19u30 voor alle niveaus.
Geen kidsping.
Geen recreantentraining op donderdag.
Geen multimove.
Geen geleide jeugdtraining op zaterdag.
Voor trainingen op zondag: controleer website.

Augustus:
De vrije trainingen voor recreanten op maandagnamiddag gaan meestal door.
Controleer de website, soms valt er misschien een training weg…
Geleide training op maandagavond vanaf 1/8.
De vrije trainingen op dinsdag blijven doorgaan (ook voor recreanten en jeugd).
Geleide jeugdtrainingen op woensdag van 18u tot 19u30 voor alle niveaus.
Geen kidsping.
Geen recreantentraining op donderdag.
Geleide jeugdtraining op zaterdag van 10u30 tot 12u vanaf 13/8
Geen multimove.
Voor trainingen op zondag: controleer website.
Vanaf september: alle trainingen starten terug volgens hetzelfde schema als in het
seizoen 2021-2022.

Geplande activiteiten:
Ook deze zomer zijn er weer heel wat mogelijkheden om deel te nemen aan tornooien.

Elke vrijdagavond vanaf 8/7 tot 26/8:
TTC Merelbeke vriendschappelijk tornooi voor alle leden.
Zowel competitiespelers, recreanten als jeugdspelers kunnen deelnemen. Er wordt
gespeeld in poules met voorgift. De bovenste helft gaat vervolgens naar de A-finales,
de onderste helft naar de B-finales. Op die manier kan iedereen zeker voldoende
wedstrijden spelen.
Het lokaal is open vanaf 19u, inschrijven kan alleen ter plaatse tot 19u40, de
wedstrijden starten om 20u.
Deelname is gratis.

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 juli: zomercriteria Oostende

Vrijdag 8, 15, 22 juli en 12, 19 en 26 augustus: Zomertornooitjes
met voorgift in Lauwe

Zondag 10, 17, 24 en 31 juli / 7, 14 en 21 augustus: zomertornooien
met voorgift QLT-Gent https://qlt.be/voorgift-2022
Klassementstornooien van QLT Gent tijdens de zomer:
https://qlt.be/klassement-2022

16 juli: B-criterium Dilbeek

30-31 juli: B-criterium Gierle

5-7 augustus: B-criterium Diest

6-7 augustus: B-criterium Sokah
https://www.sokah.be/nl/nieuwsoverzicht/1156-8ste-b-criterium6-en-7-augustus

12-14 augustus: Tornooi Oostende
https://ttcdriveoostende.be/ttc-drive-ostende-special/
19-21 augustus: A-tornooi Wenduine
Adres – Adresse – Adress :

Stedelijke Sporthal Haneveld DE HAAN
Nieuwesteenweg 74 8420 DE HAAN

Inschrijvingen – Inscriptions – Registration – Eintragungen : 16/08/2022
LEMAIRE SQUARE BOUDEWIJN 22 B6 8420 WENDUINE
Tel : 0032-(0)50/41.23.63 of 0032-(0)477/68.52.76
E-Mail: andre.lemaire@scarlet.be
Via de side VTTL/competitive/tornooi (enkel voor spellers met Belgische licentie)

Tafels – Tables – Tishes :
Ballen – Balles – Bals :

Thibar 28R blauw

geleverd door POSNOsport

Thibar 3ster 40+ syntt NG

Directeur van het tornooi : A. Lemaire.
Hoofdscheidsrechter : dhr. M.Coudenys
Hulpscheidsrechter : G.Flamand - A.Duynslaeger-- M.Clicteur – Flamand L
Zaalscheidsrechters : dhr M. Heyblom, E.Staelens, G.Geldof- R.Rikir
Kassa : dhr J. Lemaire en W. Artels
Zaalverantwoordelijke dhr G.Persoone en L.Lemaire
camping: alle leden TTC Wenduine
Inschrijvingsrecht :

>>

7 € seniorsreeksen/seniors

Droit d’inscription :

>>>>

6 € jeugdreeksen/jeunes

Einschreibungskosten :

>>

8 € dubbel per ploeg

PRIJZEN – PRIX : (in Euro)
Heren/Messieurs A

: 1° 300 / 2° 150 / 3°-4° 75 / 5°-8° 30.

Dames A

: 1° 200 / 2° 150 / 3°-4° 50 / .

Heren/Messieurs B

: 1° 150 / 2° 80 / 3°- 4° 40 / 5°- 8° 20.

Dames B

: 1° 10 / 2° 50 / 3°- 4° 25 /

Andere/Autres

: Natura prijzen – aankoopbons firma Shop Ping
Trofee voor de reekswinnaars – Medailles jeugdreeksen.

UURROOSTER – HORAIRE – TIME SCHEDULE – ZEIT PLAN.
H = Heren, Messieurs, Men, Herren
D = Dames, Dames, Ladies, Damen
VRIJDAG / VENDREDI / FRIDAY / FREITAG 19-08-2022
In Poulesysteem
13.00 H=Premin, H=Min, H=Kad, H=Jun,H=Ben
15.00 D=Premin, D=Min, D=Kad, D=Jun,D=Ben
15.00 H=Vet, D=Vet,H=-NG, D=NG
Eveneens in poule : 19.30 Dubbel/Double Open.(handicap)(sets tot 21 punten/points)
ZAT/SAM/SAT /20-08-2022

ZON/DIM/SUN/SON/ 21-08-2022

09.30 : H=D4/D6/E0/E2 (poule)

09.30 : H=B

11.00 : H=C0/C2/C4/C6

10.00 : D=C4/C6/D0/D2 (poule)

13.00 : H=E0/E2/E4/E6

10.30 : D=B4/B6/C0/C2 (poule)

14.00 : H=D0/D2/D4/D6

11.00 : H=B4/B6/C

15.00 : H=C0/C2 (poule)

12.00 : D=D4/D6/NG (poule)

17.00 : H=E4/E6/NG (poule)
H= NG

14.00 : H=A + D=A
15.00 : D=D0/D2/D4/D6

18.00 : H=C4/C6/D0/D2 (poule)

. 17.30 :

15.00 : D=C0/C2/C4/C6
16.00 : D=B0/B2/B4/B6
17.00 : D=NG

Men mag in maximum twee reeksen inschrijven op 20 en 21/08/2022
L’Inscription est autorisée dans deux series les 20 et 21/08/2022
A player can only enter for two series on 20 and 21/08/2019
Man kann sich nur für zwei seriën einschreiben am 20 und 21/08/2019
Het verbruik van alcoholische dranken is bij politieverordening ten strengste verboden op de terreinen van het sportcomplex.
La consommation d’alcohol est par ordre de police strictement interdit sur les terrains du hall sportif.
The comsommation of alcohol is not autorised by policeorder on the sportareas of the sporthall.

27-28 augustus: B-tornooi Wielsbeke
(zie https://www.facebook.com/events/1081002332462700)

27-28 augustus: C-criterium Pingkolo
Reglement:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Het criterium is, uitgezonderd van het recreantentornooi op zaterdag, uitsluitend voorbehouden
aan de leden van één van de vleugels van de K.B.T.T.B. en aan spelers aangesloten bij een Bond
die door de I.T.T.T.F. erkend is. Iedereen moet zijn identiteitskaart kunnen voorleggen, je moet je
kunnen identificeren.
Het criterium wordt gespeeld volgens de reglementen en statuten van de K.B.T.T.B.
Er wordt gespeeld op 16 competitietafels met witte plastic ballen van het merk Joola.
De wedstrijden worden gespeeld naar drie gewonnen sets.
De verliezer kan aangeduid worden als scheidsrechter. De winnaar brengt de uitslag naar de
hoofdscheidsrechter (of de door hem aangeduide persoon) en brengt het volgende
wedstrijdbriefje naar de tafel.
Het is verboden te roken, te eten of te drinken (uitgezonderd water) in de sporthal.
Het inrichtend comité verwerpt elke aansprakelijkheid ingeval van ongevallen, diefstal of verlies.
De hoofdscheidsrechter is gemachtigd om alle maatregelen te nemen om het goede verloop van
de wedstrijden/criterium te waarborgen.
Het criterium werd goedgekeurd door het P.C. Vlaams Brabant en Brussel onder nr. VLB-xxxx-xxxx
De deelnemer gaat door zijn deelname aan het tornooi akkoord dat de organisatie persoonlijke
gegevens bijhoudt voor communicatie over volgende organisaties. De gegevens zullen niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Tijdens het tornooi worden foto’s genomen die op de Pingkolo facebook pagina kunnen
gepubliceerd worden. De deelnemer moet expliciet aan de organisatie melden indien een foto
waarop hij/zij herkenbaar is niet mag gepubliceerd worden.

Adres van de wedstrijdzaal:
Sporthal De Borre
Speelpleinstraat 10
3360 Bierbeek

Het criterium omvat volgende reeksen:
•
•
•
•
•

Algemene reeksen: NG – E – D – C
Gecombineerde reeksen: NG/E6/E4 – E2/E0/D6/D4 – D2/D0/C6/C4/C2/C0
Dubbel met handicap
Veteranenreeks
Recreantenreeks

Uurrooster van de reeksen
Zaterdag 27 augustus 2022
10u00
10u30
11u00
14u00
15u00
18u00

E
NG
Recreanten
Veteranen
NG – E4
Dubbeltornooi

Zondag 28 augustus 2022
09u00
11u00
14u00
15u00

D2 – C0
E2 – D4
C
D

Regels:
•

Algemeen:
o Alles spelers/speelsters dienen een half uur voor aanvang van hun reeks aanwezig te zijn
en dienen zich elke dag bij de hoofdscheidsrechter aan te melden.
o De poules worden opgemaakt op 26 augustus 2022 om 10u in de Sporthal De Borre in
Bierbeek. De hoofdscheidsrechter kan nadien nog wijzigingen aanbrengen om het goede
verloop van het tornooi te bevorderen.

•

Enkelspel:
o Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 spelers (streefdoel is 4). Per poule gaan de
eerste 2 spelers door naar de volgende ronde waar gespeeld wordt op een tabel met
rechtstreekse uitschakeling.
o Reeksen waar minder dan 4 spelers zijn ingeschreven kunnen worden samengevoegd met
een andere reeks (bijvoorbeeld een reeks hoger of lager).
o Er is geen aparte damesreeks. Dames mogen zich inschrijven in de herenreeksen op basis
van hun herenklassement.

•

Dubbelspel:
o Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 koppels. Per poule gaan de eerste twee koppels
door naar de volgende ronde waar gespeeld wordt op een tabel met rechtstreekse
uitschakeling.
o Er wordt gespeeld met voorgift, deze wordt bij aanvang van elke set op het scorebord
geplaatst.

Inschrijvingen:
•

•
•

•
•

Er kan uiterlijk tot en met donderdag 25 augustus 2022 24u. ingeschreven worden via het
inschrijvingsformulier op de website http://competitie.vttl.be. Inschrijving op de site is mogelijk
zodra de nieuwe klassementen actief staan. Schriftelijk kan ingeschreven worden tot en met
woensdag 24 augustus 2022.
Spelers die hun e-mailadres hebben doorgegeven aan de VTTL krijgen een bevestiging van hun
inschrijving via e-mail indien dit bij de inschrijving wordt aangevinkt.
Er kan ook via e-mail ingeschreven worden op ttcpingkolo@gmail.com. Uw inschrijving omvat:
naam, voornaam, geboortedatum, aansluitingsnummer VTTL, nieuw klassement en clubnaam,
alsook de reeks(en) waaraan u wenst deel te nemen.
Een speler/speelster mag zich enkel inschrijven in een reeks dat zijn eigen klassement bevat
alsook voor het dubbeltornooi en het veteranentornooi (geboren in 1982 of vroeger)
Het inschrijvingsgeld bedraagt:
o voor de enkelspelen: €6 ; bijkomende enkelreeks: +€4
o voor het dubbelspel: €10 per koppel
Vb: een D6-speler van 45 jaar wenst zich in te schrijven voor alle reeksen. Dan komt hij uit op een
bedrag van €14 (D-reeks: €6 ; D4/E2-reeks: €4 ; veteranen: €4 )
Dit inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt.

•

Inschrijvingen kunnen vroeger worden afgesloten bij voldoende aantal spelers in een bepaalde
reeks.

Uitrusting van de spelers/speelsters:
•
•

De kleur van de polo of t-shirt, short of sportrok moeten duidelijk verschillend zijn van de kleur
van de bal (wit).
Het is verboden de zaal te betreden met schoeisel dat strepen nalaat.

Prijzen:
•
•
•

Er zijn geldprijzen voor de eerste 3 in de algemene reeksen.
Er zijn prijzen in natura voor de eerste 3 in alle nevenklassementen (inclusief veteranen).
De derde plaats wordt bepaald door de confrontatie tussen de twee verliezers uit de halve finale.

3-4 september: B-tornooi TTC Merelbeke

10-11 september: B-criterium Diest: https://ttcpwdiest.be/

15/8: Clubkampioenschap dubbel
Het clubkampioenschap dubbel staat open voor zowel competitie-, jeugd- als
recreatieve spelers. De duo’s worden de avond zelf door loting samengesteld.
Meer informatie volgt per e-mail.

Verslagen
23/6: Avond van de Hete Hond
Eindelijk weer een avond van de Hete Hond! 32 deelnemers waren paraat en na een
korte uitleg van organisator en bedenker Dirk Van Bellegem ging iedereen van start in
een eerste ronde waarin gelote dubbelduo’s het tegen elkaar opnamen in wedstrijdjes
van twee sets. Aan de hand van de stand na die eerste ronde werden nieuwe duo’s
samengesteld voor het vervolg. Na die tweede ronde mochten de vier best
geklasseerde spelers het tegen elkaar opnemen en dit alles leidde tot veel plezier en
volgende eindstand:
1. Jean-Pierre DeSmet
2. Kathleen Beun
3. Mike Vlieghe

Meer foto’s vind je op de website: https://www.ttcmerelbeke.com/foto

25-26/6: BK A in Libramont
Het BK A is altijd een mooie gelegenheid om de Belgische top in het tafeltennis aan het
werk te zien.
Op zaterdag stonden de dubbels op de agenda en ook de poules en 8ste finales in het
enkelspel.
Sara Van Bostraeten had zich door haar podiumplaats op het Vlaams Kampioenschap
B kunnen plaatsen, maar ze strandde in de poule waar ze het onder andere opnam
tegen de latere zilveren medaille Julie Van Hauwaert.
Cédric Nuytinck kwam pas op zondag in actie. Er was voor de gelegenheid een kleine
TTC Merelbeke-delegatie van Cédricsupporters afgezakt naar de Ardennen. Ze konden
daar vaststellen dat Cédric ook dit jaar de onbetwiste nummer één is. Na
overwinningen tegen Adrien Rossenfosse, Robin Devos en Florent Lambiet behaalde
hij voor de vijfde keer op rij de titel van Belgisch kampioen.
Proficiat Cédric en veel succes volgend seizoen bij je nieuwe club!

25-26/6: Internationaal jeugdtornooi in Leuven
In hetzelfde weekend als het BK A vond nog een interessant tornooi plaats: het
internationaal jeugdtornooi van de VTTL in Leuven.
Dit is een tornooi voor spelers geboren in 2009 en later. Er waren deelnemers uit
België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, ... TTC Merelbeke was goed vertegenwoordigd
met Bryan, Josse, Qiji, Marie en Matt (die volgend seizoen de kleuren van Merelbeke
zal verdedigen). Zowel Bryan als Matt behaalden in hun categorie een bronzen
medaille. Josse miste op een haar na de halve finale. Mooie ervaring en knappe
prestaties.

WE ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK
NAAR M/V/X MET TALENT
Het is niet altijd makkelijk om een manier te vinden om al onze leden te
bereiken. De nieuwsbrief, website, Facebook, e-mail, … er zijn veel
manieren om de leden op de hoogte te houden van wat er leeft
in de club.
Hier kruipt echter heel wat tijd in en we zouden het dan ook fijn vinden
mocht iemand ons daar wat bij helpen.
Heb jij een vlotte pen, ben je thuis in sociale media, heb je frisse ideeën over hoe we
de jonge en iets
minder jonge leden kunnen informeren, geef dan
zeker een seintje
(voorzitter@ttcmerelbeke.com)! We kijken dan
samen wat haalbaar
is…

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.

Met dank aan onze sponsors:

