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Planning trainingen voor deze zomer 
Graag herhalen we nog even de planning voor de activiteiten in onze club in de zomer:  

 

Juni:  

Geen geleide training op maandagavond. 

Geen jeugdtrainingen op woensdag. 

Alleen jeugdtraining op zaterdag van 10u30 tot 12u voor alle niveaus. 

Alle andere trainingen gaan gewoon door in juni. 

 

 

 



 
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:  

23/6: Avond van de Hete Hond  
 

Op donderdag 23 juni 2022 vindt de 
negende editie van het Tornooi van de 
Hete Hond plaats. Het achtste tornooi 
vond, omwille van alom gekende 
omstandigheden, plaats in 2019. Er zijn 
dus waarschijnlijk een aantal recreanten 
die dit tornooi niet kennen. 
Het Tornooi van de Hete Hond heeft als 
bedoeling het doek te leggen over het 
afgelopen tafeltennisseizoen van de 
recreanten. In een ontspannen sfeer, 
zonder druk, slaan we nog een balletje. 
We eindigen met een gezamenlijk 
moment, waar ons hotdogs worden 
aangeboden door de TTCM. Als u op zoek 
bent naar de zin van de naamgeving van 
het Tornooi van de Hete Hond, zoek niet 
verder, deze hotdogs zijn de 
inspiratiebron. 
Het Tornooi heeft uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om dé beste recreant te 
bekronen. Het heeft wel de bedoeling om 
zoveel als mogelijk recreanten een leuke, 
gezamenlijke tafeltennisavond te 

bezorgen. Daarvoor wordt steeds een verschillende tornooiformule uitgewerkt. 
De wedstrijdformule is er één waar meestal kop noch staart aan te krijgen is en die 
voornamelijk uit dubbelspelpartijen bestaat, met wisselende partners en 
tegenstrevers, zodat we in de loop van de avond zo veel als mogelijk recreanten aan 
de speeltafel ontmoeten. 
De tornooiformule wordt opgemaakt op basis van het aantal deelnemers. Er wordt dan 
ook gevraagd om op voorhand in te schrijven, uiterlijk de week voor het Tornooi, dus 
voor 17 juni 2022. Dit kan ofwel door jouw naam te noteren op het blad in de cafetaria 
ofwel door te mailen naar dirk.van.bellegem@telenet.be. Het aantal deelnemers is om 
organisatorische redenen beperkt tot 32. 
Graag kijken we uit naar een grote opkomst.  

mailto:dirk.van.bellegem@telenet.be


24 en 25/6: Belgisch kampioenschap A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Belgisch kampioenschap A stond oorspronkelijk gepland begin maart, maar omdat 
corona toen nog voor teveel beperkingen bij de organisatie van dit evenement zorgde, 
werd besloten om een nieuwe datum vast te leggen: 24 en 25 juni.  
Het kampioenschap vindt plaats in Libramont en van onze club zal Sara Van Bostraeten 
deelnemen op zaterdag. Cédric Nuytinck, al enkele jaren de onbetwiste nr 1 van het 
Belgisch tafeltennis, zal natuurlijk ook niet ontbreken.  
Een weekendje Ardennen waarbij je Cédric en Sara kan aanmoedigen is dan ook een 
grote aanrader.  
 
 



Later deze zomer staan ook volgende activiteiten gepland:  
 

 
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.  
 
 

3 en 4/9: Tornooi van Merelbeke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslagen: 

8/5: Top 12 in Louvain-la-Neuve 
Jaarlijks wordt bij het einde van het seizoen een nationaal jeugdtornooi georganiseerd 
voor de jeugdspelers die op de kampioenschappen en grote tornooien het best 
gepresteerd hebben. In elke leeftijdsreeks komen zo de 12 sterkste spelers tegen elkaar 
uit.  
Het is geweten dat wij bij de preminiemen jongens twee toppers in onze club hebben 
en zij waren dan ook present op zondag 8 mei in Louvain-la-Neuve.  
Bryan behaalde de derde plaats en Josse werd vijfde.  
Proficiat met de mooie prestaties van het afgelopen seizoen! 

 

 
 

13/5: Vriendenontmoeting recreanten Merelbeke – Baarle (verslag 

Jean-Pierre DeSmet, foto’s Alexander Van Paemel) 
 

Op 13 mei 2022 kwam TTC Baarle op 
tegenbezoek bij ons in Merelbeke. 
15 inschrijvingen en weerom een tegenslag 
door corona van onze sterspeler Didier. Het zijn 
grote schoenen om te vullen en Axel nam die 
zware taak op als vervanger. 
Baarle kon daar 11 spelers tegenover stellen 
wat resulteerde in 3 reeksen waarbij de spelers 
van Baarle telkens 5 wedstrijden moesten spelen en wij in de A- en B-reeks telkens 4 
en in de C-reeks slechts 3. 
 



Onze A-ploeg kon goed weerwerk bieden 
ondanks het gemis van Didier, maar moest 
nipt de duimen leggen. Bij Baarle was Carlos 
onoverwinnelijk en won zijn 5 wedstrijden. 
Onze scores: Dirk 3/1; Peter 3/1; Francis 1/3; 
Jasper 1/3; Axel 1/3 
Eindstand A-reeks 9/11 voordeel Baarle 
 
In de B-reeks had Baarle “noppenman “ 
Dominique opgesteld en ook hij kon al zijn 
wedstrijden winnen, maar dat was niet 
voldoende om ons homogeen samengesteld 
team te verslaan. 
Onze scores: Partrick 3/1; Hanna 3/1; Franky 
2/2; Mike 2/2; Rudy 1/3 
Eindstand B-reeks: 11/9 voor Merelbeke 
 
De C-reeks heeft voor de beslissing gezorgd.  
3 tegenstrevers van Baarle tegen 5 van 
Merelbeke waaronder 2 vrouwen die goed 
hun mannetje konden staan. 
Onze scores: Raf 2/1; Koen 2/1; Adinda 2/1; 
Luc 1/2 en Kathleen 1/2 
Eindstand C-reeks: 8/7 voordeel Merelbeke 

 
Totale eindstand: 28/27 voordeel Merelbeke ttz nipte zege maar verdiend gewonnen 
en algemene vreugde bij de spelers en de fiere coach. 
Nadien konden we nog genieten van een biertje en heerlijke croques, klaargemaakt 
door lieftallige hostessen Lisette en Patricia. 
De bar werd gans de avond verzorgd door Alexander (ex-lid Baarle en fotograaf van 
dienst). 
Onze oprechte dank hiervoor want zonder jullie was deze avond niet geslaagd, er ligt 
een vast aanwervingscontract klaar. 
 
Kortom een onvergetelijke avond, wie erbij was heeft en herinnering voor het leven en 
kijkt al uit naar de vriendenontmoetingen van volgend jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22/5: Finale Vlaams Jeugdcriterium  
Onze 12-jarigen hadden het in de loop van dit seizoen al heel goed gedaan op de drie 
fases van het Vlaams Jeugdcriterium. Dit bracht met zich mee dat TTC Merelbeke in de 
rangschikking van de clubs gedeeld eerste stond. 
 7 jeugdspelers van onze club hadden zich weten te plaatsen voor de finale fase in 
Leuven.   
In de jongste reeks, de benjamins, waren van onze club Marie Chapodze bij de meisjes 
en Max Zhang bij de jongens van de partij. Marie eindigde knap 4de en werd in de 
eindrangschikking (over de 4 gespeelde fases) derde. 
Max werd in Leuven en ook in de algemene stand 8ste van zijn reeks.  
Bij de preminiemen 1 speelde van onze club alleen Chloë Joris. Opmerkelijk, aangezien 
Chloë pas eind oktober met tafeltennis startte. Winnen tegen de meer ervaren 
speelsters zat er nog niet in, maar haar deelnames aan de 3de en 4de fase waren wel 
een mooie eerste kennismaking met officiële wedstrijden.  
Het is stilaan geweten dat we bij TTC Merelbeke enkele heel sterke spelers hebben bij 
de preminiemen jongens. Bryan Zhang,  Josse Duthoy en Qiji Li blonken ook nu weer 
uit en behaalden op 22 mei respectievelijk de eerste,  tweede en zesde plaats bij de 
preminiemen 2. In de totaalstand werd Bryan eerste,  Josse 4de, doordat hij één fase 
niet had kunnen meespelen en Qiji vijfde.    
Ook Sofi Chapodze droeg haar steentje bij aan de overwinning van de club. Ze werd 
zowel in de finale fase in Leuven als in de eindstand vierde in de reeks miniemen 
meisjes.   
 
Een heel dikke proficiat is dan ook op zijn plaats, zowel voor de spelers die zich met 
volle overgave inzetten bij trainingen en wedstrijden,  voor de trainers die deze jonge 
talentjes begeleiden, als voor de ouders die een onmisbare schakel zijn bij de successen 
van hun kinderen.  

 
 



 

22/5: Kampioenenviering Merelbeke Verslag door Hanne Haerick 

Eindelijk! Na vele coronajaren vond er toch nog eens een kampioenenviering plaats in 
de sporthal van Merelbeke. Onze club werd met trots vertegenwoordigd, er werden 
maar liefst 19 individuele spelers en 4 ploegen kampioen! Naast onze eigen club waren 
er ook nog andere clubs van de partij zoals spelers van de tennisclub, padelclub, 
voetbalploegen … 
 
Toch waren er minder supporters dan gedacht. Dit waarschijnlijk mede doordat de 
wedstrijden bij de zwemclub, Octopus, niet doorgingen door corona. Ook de opkomst 
van onze spelers zelf was schaars, dit door de finale van het Vlaams jeugdcriterium en 
een veteranentoernooi in Luik. 
 
Na het optreden van turnclub TOM en de welkomstwoorden van de voorzitter 
sportraad en van de schepen sport, werden de eerste prijzen, voor de ploegen, 
uitgereikt. Voor onze club was dit voor TTC Merelbeke G, jeugd A, veteranen A en 
veteranen B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Later, na nog enkele optredens, kwamen ook de individuele prijzen aan bod. Hier 
werden er maar liefst 19 namen afgeroepen, waar er maar 5 spelers naar voren stapten 
om hun beker in handen te nemen. 

 
 



Achteraf werd er bij de receptie nog wat bijgepraat met een hapje en een drankje. 
Iedereen hoopte uiteraard dat we hier volgend jaar weer aanwezig mogen zijn ...  
 
Bedankt alvast aan alle trainers voor de leerrijke trainingen en voor de kansen die we 
hebben gekregen! Proficiat aan alle vernoemde kampioenen! We hopen onze club met 
trots te mogen blijven vertegenwoordigen.              
 
Nvdr: de foto’s werden gemaakt met een gsm vanop grote afstand. De officiële foto’s van de fotograaf 

van de gemeente zijn pas volgende week beschikbaar, ze zullen dan op de website komen.                  
 

26/5 Clubkampioenschap enkel 
Het was stilaan een traditie geworden: Hemelvaart = clubkampioenschap. In 2020 en 

2021 hebben we noodgedwongen “even” een onderbreking gekend, maar nu was het 

toch hoog tijd om de draad weer op te pikken.  

Al rond 9u20 sijpelden de eerste jeugdspelers binnen voor de reeksen kidsping en jeugd 

die stipt om 10u startten.  

De reeks “kidsping” was nieuw op dit clubkampioenschap. Sedert enkele jaren hebben 

we een mooi groepje heel jonge spelertjes die samen trainen op donderdag. Het was 

nu dan ook tijd om die een eigen reeks te geven op het clubkampioenschap. Met hulp 

van enkele bereidwillige ouders konden onze benjamins zich meten met hun vriendjes 

en dit leidde tot het volgend podium:  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Dries Maheur  

2.  Jakob De Temmerman 

3.  Matheo Wu 

 

 

We feliciteren natuurlijk ook graag alle andere spelertjes voor hun inzet en sportiviteit 

en hopen hen allemaal verder te zien evolueren in onze club.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De “iets oudere” jeugd speelde op hetzelfde 

moment. In deze reeks kwamen zowel nieuwe 

spelers als spelers die al enkele jaren competitie-

ervaring hebben tegen elkaar uit. Er werd eerst in 

poules gespeeld, waarna in een tabel beslist werd 

over de uiteindelijke rangschikking.  Hierbij geen 

grote verrassingen, de meer ervaren spelers stonden 

op het podium:  

1. Wolf Naessens 

2. Miel Wellens 

3. Jolan Moerman  

 

 

 

 

 

Aansluitend op de reeksen kidsping en jeugd 

startten rond 13u de meisjes en de NG’s.  

De meisjes lieten het, om allerlei redenen, wat 

afweten voor het clubkampioenschap. Er waren 

dan ook maar twee inschrijvingen: de zusjes 

Chapodze. Het zou fijn geweest zijn mochten de 

andere meisjes van onze jeugd ook deelgenomen 

hebben. Hopelijk kunnen we hen volgend jaar 

motiveren… De onderlinge zussenstrijd werd 

gewonnen door Marie. 

 

1. Marie Chapodze 

2. Sofi Chapodze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bij de NG’s waren er veel deelnemers die eerder op de dag hun kans hadden gewaagd 

bij de jeugd. In de reeks NG waren ze echter verlost van de doorwinterde 

jeugdcompetitiespelers die door hun resultaten in die competitie al een klassement 

verdiend hadden.  

Jolan, voor wie de reeks NG volgend jaar geen optie meer is, aangezien hij E6 geworden 

is, stond voor de tweede keer die dag op het podium:  

 

1. Jolan Moerman 

2. Frederik Soete 

3. Tiebe Govaert 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de laatste wedstrijden van de NG-reeks begonnen stilaan de competitiespelers 

en recreanten aan te komen. Ruim op tijd om nog wat in te spelen.  

Voor de meeste competitiespelers was het al weer enkele weken geleden dat ze nog 

eens hadden moeten “presteren”.  

Een reeks met voorgift zorgt vaak voor wat onrust bij de hooggeklasseerde spelers. Het 

is niet makkelijk om te starten met een soms aanzienlijke achterstand. Bij matchen 

tegen ondergeklasseerde spelers kan dat soms tot onverwachte winnaars leiden. Hier 

en daar viel er wel een verrassende uitslag te noteren, maar uiteindelijk stonden, na 

enkele bloedstollende matchen, toch drie favorieten op het podium:  

 

 

 

 

 

 

1. Björn Neirinck 

2. Senne Heremans 

3. Marijn Waeyenbergh 

 

 

 

 

 



 

In de recreantenreeks lag, door de afwezigheid van topfavoriet Didier, de weg open 

voor andere ambitieuze spelers. Ook hier werd heroïsch gestreden met volgend 

podium tot gevolg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peter Vermeire 

2. Dirk Van Bellegem 

3. Patrick Depreter 

 

 

Aangezien er op het clubkampioenschap altijd veel spelers aanwezig zijn is dat ook een 

goed moment om enkele mensen in de bloemetjes te zetten. 

Zoals al te lezen viel in het verslag van de kampioenenviering van de gemeente 

Merelbeke, hadden we ook dit seizoen veel kampioenen in onze rangen. Deze werden 

voor de gelegenheid nog eens extra gehuldigd. 

 

 
 



 

Een sportclub kan niet werken zonder de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, voor de 

bediening aan de bar en voor allerlei klusjes en sparring bij jeugdtrainingen. Bij het 

einde van het seizoen leek het ons dan ook gepast om die mensen eens te bedanken 

voor hun onmisbare bijdrage aan de goede werking van de club. 

 

Terugblik op de competitie 2021-2022 
Het seizoen 2019-2020 werd na 18 speeldagen stopgezet wegens corona. In september 
2020 begonnen we vol goede moed aan een nieuw seizoen maar na 6 speelweken (in 
nationale zelfs al na speelweek 5) werd de competitie opnieuw stilgelegd en niet meer 
heropgestart. Hoopvol maar met een bang hartje werd er in september 2021 opnieuw 
gestart. Ook nu hing de schaduw van corona boven de competitie maar nu deze keer 
kon de trein niet gestopt worden en werden de 22 speelweken netjes afgewerkt. De 
voorbije seizoenen hadden echter veel clubs en ploegen in de problemen gebracht 
waardoor er veel onvolledige reeksen waren, vooral in de provinciale competitie. Met 
TTC Merelbeke hadden we evenveel ploegen ingeschreven als de voorgaande jaren. 
Het werd ook een belangrijk seizoen wegens de hervormingen in de nationale reeksen. 
Hieronder vind je een overzicht van onze ploegen. 
 
A-ploeg (2de nationale) 
Onze A-ploeg stond voor een belangrijk seizoen. Door de hervorming van de nationale 
reeksen moesten zij top 4 (in een reeks van 12) eindigen om in 2de nationale te blijven. 

Dat zou eigenlijk wel een promotie 
betekenen aangezien er volgend seizoen 
dan meer dan de helft van de ploegen uit 
1ste nationale zouden bijkomen. Het seizoen 
werd aangevat met onze 4 B2’s: Wout De 
Kepper, Bjorn Neirinck, David Douchy en 
Nikolai Baklicharov. Nikolai begon 
uitstekend aan het seizoen want hij 



behaalde in de eerste matchen 7 op 7. Nadien moest hij helaas afhaken met een 
blessure waar hij tijdens het seizoen niet meer van herstelde. Senne Heremans werd 
dan doorgeschoven en hij deed het uitstekend. Na de heenronde stond de A-ploeg op 
een 2de plaats en ze wisten die te behouden tot het einde van het seizoen. Sterkhouder 
van de ploeg was zeker en vast Wout met een winstpercentage van ruim 85%, Bjorn 
deed het ook uitstekend met ruim 70% en David en Senne vulden mooi aan met bijna 
60% gewonnen wedstrijden.  
Volgend jaar komt onze A-ploeg dus uit in het nieuwe 2de nationale. 
 
B-ploeg (2de nationale) 
Onze B-ploeg startte het seizoen ook in 2de nationale maar we wisten vooraf dat top 4 
niet haalbaar was. We mikten echter wel op een plaats van 5-10 zodat onze B volgend 
seizoen in 3de nationale kon starten. Dat zou eigenlijk een 2de nationale light zijn 
aangezien enkel de top 4 uit de huidige 2de nationale zou ontbreken. Plaats 11 en 12 
moesten vermeden worden want anders zou onze B zakken naar landelijke. Door het 
algemeen forfait van Salamander A moest de B-ploeg nog slechts 1 ploeg achter zich 
houden. De seizoenstart was echter moeizaam en er sloop al snel wat zenuwachtigheid 
in de ploeg. Tijdens speelweek 9 werd er echter een belangrijke overwinning geboekt 
in Kruibeke waardoor onze B zich naar een veilige plaats speelde. In de terugronde 
konden ze meer ontspannen spelen en het seizoen werd afgesloten op plaats 8. Stijn 
Spitaels was de sterkhouder van deze ploeg met bijna 65% winstmatchen. Marijn 
Waeyenbergh kende eveneens een heel goed seizoen met ruim 50% gewonnen 
wedstrijden. Tim Blanckaert kende in de heenronde veel 
blessureleed maar hij eindigde het seizoen sterk. Kristof 
Van Lersberghe speelde een wisselvallig seizoen maar hij 
stond er wel als het nodig was. We mogen ook superinvaller 
Kristof De Mesmaeker niet vergeten die in enkele cruciale 
wedstrijden de ploeg over de streep kon trekken. Kersverse 
papa Christophe Van De Maele kwam dit jaar maar weinig 
aan tafeltennissen toe maar hopelijk kunnen we in de 
toekomst opnieuw op hem rekenen. 
 
 
 
 
C-ploeg (landelijke) 
Onze C-ploeg kende een zorgeloos seizoen in landelijke en eindigde op een 4de plaats. 
De enige vaste speler in deze ploeg was kapitein Hierro Vandoorn. Hij kende een 
wisselvallig seizoen en behaalde een winstpercentage van 40%. Alex Stiévenart speelde 
in het begin van het seizoen vooral in de C-ploeg maar werd nadien vooral in de D-
ploeg opgesteld. Hij kende een heel goed seizoen met een winstpercentage van 75%. 
Ook Benny maakte deel uit van de C-ploeg maar hij speelde slechts een 7-tal 
wedstrijden. Daarnaast werd de C-ploeg vooral bevolkt met B4’en uit de B-ploeg 
(Kristof DM, Stijn, Marijn, …) en C0’en uit de D-ploeg zoals Sara en Alan. 
 



D-ploeg (landelijke) 
Onze D-ploeg was op het einde van het seizoen 2019-2020 onverwachts 2de geëindigd 
en mocht daardoor promoveren naar landelijke. Vorig jaar werd het seizoen 
onderbroken en bleef deze ploeg dus in landelijke. We wisten dat het geen evidentie 
zou zijn om de degradatieplaatsen te vermijden. In landelijke moet je eigenlijk 8ste 
eindigen om helemaal zeker te zijn van behoud. Onze D-ploeg eindigde uiteindelijk 9de 
en moest dus eindronde spelen om het behoud te verzekeren. De D-ploeg speelde dit 
seizoen voornamelijk met Sara (37%), Mario (31%), Michaël (32,5%), Alan (45%) en Alex 
(70%).  
Tijdens de eindronde werd er 1 maal gelijkgespeeld (tegen Ninove A) en 1 maal 
verloren (tegen Nova A). Onze D-ploeg is op dit moment 2de reserve om eventueel 
opgevist te worden om in landelijke te blijven. Als er geen 2 ploegen wegvallen dan 
zakken ze opnieuw naar 1ste provinciale. 
 
E-ploeg (2de provinciale) 
Met de E-ploeg hadden we de ambitie om mee te doen voor de titel in 2de provinciale. 
De heenronde werd afgesloten op de 2de plaats met 1 punt achterstand op koploper 
Ninove B. Voor de terugronde moesten we het echter zien te redden zonder Robin Van 
Regenmortel (80%), die een half jaartje op Erasmus naar Noorwegen ging. Die leemte 
konden we niet opvullen en de E eindigde 
uiteindelijk op een 3de plaats, na Ninove B en 
Galmaarden A. Jan Van Der Wouden kende 
opnieuw een uitstekend seizoen met 73% 
gewonnen wedstrijden. De ploeg werd 
daarnaast bevolkt door Lars De Nul (59%), 
George Chapodze (53,6%), David De Jaeger 
(62,5%) en Willy Artels (40%, niet slecht als 
75-jarige in deze reeks).  
 
 
F-ploeg (2de provinciale) 
De ambitie van de F-ploeg was om het behoud te verzekeren in 2de provinciale. 
Aangezien de “zwakste” tegenstanders in het begin van de kalender op het menu 
stonden moesten we alert aan het seizoen beginnen. Dankzij enkele goede prestaties, 
gecombineerd met doordachte opstellingen, waren we al vrij snel zeker van het 
behoud en kon de F een zorgeloos seizoen spelen. Ook hier werden veel verschillende 
spelers opgesteld maar de standaardploeg was met Jo (37,5%), Maarten (27,3%), Liqing 
(50%), William (60%) en Bryan (62,5%). Deze laatste deed het dus uitstekend met het 
hoogste percentage van de ploeg en dat als 10-jarige.   
 
 
 
 
 
 



G-ploeg (3de provinciale) 
De G-ploeg had voor aanvang van het seizoen geen specifieke ambitie maar we wisten 
wel dat ze bovenin zouden meedraaien. Na de heenronde stonden we echter 
verrassend aan kop in deze reeks en werd er toch al stilletjes gedroomd van de titel. 
De standaardploeg bestond uit Maxim (85,7%), Alexander (66%), Stefaan (80,6%), Koen 
(75%), Xavier (62,5%) en superinvallers Dirk (55%) en Jens (75%). Hoewel iedereen een 
uitstekend seizoen speelde en ook op verschillende 
momenten bepalend was voor de overwinningen, was 
het toch vooral onze jeugdspeler Maxim Van 
Dunneghem die deze ploeg naar de titel hielp. In de 
terugronde bleef hij zowel tegen Ronse als tegen 
Maldegem ongeslagen en hij klopte hier maar liefst 4 
C’s. Knappe prestatie van Maxim en de hele G-ploeg die 
volgend seizoen ook in 2de provinciale zullen spelen. 
 
 
H-ploeg (3de provinciale) 
De H-ploeg kwam uit in een reeks met slechts 9 ploegen. Het was ook niet helemaal 
duidelijk of er hier een daler zou zijn maar we konden toch maar beter de laatste plaats 
vermijden. Onze H slaagde hier in en eindigde uiteindelijk 6de. De standaardploeg 
bestond uit Rudi (43%), Josse (48%), Jürgen (28%) en Niek (21,5%). Opnieuw een 10-
jarige (Josse) die de beste van de ploeg is, onze jeugd doet het dus uitstekend. Tom 
Berckmans viel zowel in bij de G als bij de H. 
 
 
I-ploeg (4de provinciale) 
De I-ploeg kwam uit in een reeks met 10 ploegen dus ook voor hen veel vrije 
speelweken. De standaardploeg bestond uit Joris (52%), Gunther (34%), Cindy (47,5%) 
en Kurt (30,6%). Door de vele vrije speelweken in de H-ploeg kon ook Jürgen (60%) hier 
regelmatig worden opgesteld. 
De I-ploeg kende een zorgeloos seizoen en eindigde op de 8ste plaats. 
 
 
J-ploeg (4de provinciale) 
De J-ploeg kwam eveneens uit in 4de provinciale. Deze reeks bestond eveneens uit 
slechts 10 ploegen maar door het algemeen forfait van Stekene was er nog een 
ontmoeting minder. Deze ploeg bestond vooral uit Sven De Wolf (78%), Stijn De Wolf 
(30%), Gilles Paepens (10%), Stefaan Stevens (37,5%), Ward Vanderhispallie (16,7%) en 
Brent Nissens (60%). Vooral Sven speelde een uitstekend seizoen met bijna 80% 
winstmatchen en dat als E6. Hij wordt dan ook beloond met een klassementsstijging 
naar D6. 
De J-ploeg kende een zorgeloos seizoen en eindigde op de 8ste plaats. 
 
 
 



K-ploeg (5de provinciale) 
De K-ploeg kwam uit in 5de provinciale. 
Deze ploeg trad aan met Antony Ferminus 
(73%), Stefaan De Smet (47%), Kobe Melis 
(36%), Jahid Chetti (39%) en Bjorn Niebel 
(40%). Aangezien de J-ploeg regelmatig vrij 
was konden Sven, Stijn en Stefaan Stevens 
hier ook regelmatig eens invallen en de 
ploeg versterken.  

We hadden niet echt plannen om mee te dingen voor promotie met deze ploeg maar 
tijdens het seizoen bleek dat een 3de plaats zou volstaan om een plaatsje in 4de 
provinciale af te dwingen. Met enkele strategische opstellingen, o.a. de invalbeurten 
van superrecreant Dirk Van Bellegem (8 op 8), werd dit doel verwezenlijkt en zal onze 
K volgend seizoen ook in 4de provinciale mogen starten. 
 
L-ploeg (5de provinciale) 
De L-ploeg komt eveneens uit in 5de provinciale. Naast kapitein en sterkhouder Bart 
Witters werden hier voornamelijk jonge spelers opgesteld: Joakim Galle, Robin De 
Baets, Nathan Vander Haeghen, Yonas Zuleta en Ignace Moerman. De L-ploeg was dit 
seizoen zeker competitief in deze reeks en deed tot de laatste speeldag nog mee voor 
een promotieplaats. Uiteindelijk eindigden ze op een mooie 6de plaats.  
 
Dames A (1ste provinciale) 
Onze damesploeg komt uit in 1ste provinciale. Er zijn maar weinig clubs die een ploeg 
kunnen/willen afvaardigen waardoor deze reeks uit slechts 4 ploegen bestaat. 
Belangrijkste doelstelling is om elke keer een volledige ploeg af te vaardigen. Dank dan 
ook aan onze dames die in deze ploeg hebben gespeeld: Hanne Haerick, Katy De Prijck, 
Hanna Tay, Kaat Geentjens, Sara Termote, Kaat Bossuyt, Roselien Van Gucht en Sara 
Van Bostraeten. De ploeg eindigde op een verdienstelijke 3de plaats. 
 
Jeugd A (Afdeling 1A) 
Onze jeugd A kwam uit in de hoogste reeks 
bij de jeugd. Stijn De Wolf (89%), Hanne 
Haerick (83%) en Wolf Naessens (55%) 
speelden een uitstekend seizoen en 
behaalden de titel in deze reeks. Een 
uitzonderlijke prestatie!  
 
Jeugd B (Afdeling 1A) 
Ook onze jeugd B kwam uit in de hoogste reeks bij de jeugd. Onze jeugdspelers 
verweerden zich goed en konden 3 keer winnen en 2 keer gelijkspelen. Dat volstond 
echter niet om de laatste plaats te vermijden. Miel Wellens (52%), Natan De Corte 
(39%), Timon Deploige (28%), Ruben Arens (26%) en Qizheng Li (13%) maakten allen 
deel uit van deze ploeg. 
 



Jeugd C (Afdeling 1B) 
Onze jeugd C kwam uit in de tweede afdeling bij de jeugd. Zij eindigden op een mooie 
4de plaats met Jolan Moerman (72%), Thor Christiaen (76%), Qiji Li (72%), Noa Ferminus 
(42%) en Tiebe Govaert (36%).  
 
Jeugd D (Afdeling 1C) 
Onze jeugd D kwam uit in de derde afdeling bij de jeugd. Zij eindigden op een 
verdienstelijke 6de plaats met Sara Termote, Frederik Soete, Victor Rosseel, Fleur 
Demeulenaere, Zacharie Aertssen, Kobe Depouillon en Wout Govaert.  
 
Veteranen A (Afdeling 1A) 

Onze veteranen A kwamen uit in de hoogste reeks bij de 
veteranen. Na de heenronde stonden we zonder 
puntenverlies aan kop en met 4 punten voorsprong op de 
dichtste achtervolgers leek de titel binnen handbereik. Er werd 
echter al snel verloren tegen een versterkt Ronse en ook 
Deinze bleek in de terugronde te sterk. De standaardploeg 
bestaande uit Dirk De Bosschere (78%), Yann Veys (67%), 
Liqing Zhang (67%) en Stefaan Mertens (56%) kon dus nog wel 
een duwtje in de rug gebruiken voor de onderlinge 
confrontatie met Eeklo. Tim Blanckaert en Marijn 

Waeyenbergh stonden al een gans seizoen te popelen om in te vallen en zij trokken 
deze ploeg dan ook samen met Yann over de streep met een klinkende overwinning. 
Veteranen A dus nog eens kampioen!  
 
Veteranen B (Afdeling 1C) 
Onze veteranen B kwamen uit in de derde afdeling 
bij de veteranen. Na de heenronde stonden we ze op 
de tweede plaats, net na Olsene A. Tijdens de tweede 
speelweek van de terugronde werd Olsene echter 
met ruime cijfers verslagen en lag de weg naar de 
titel open. Zowel Qlt Gent B als HNO Assenede B 
boden nog stevig weerwerk maar werden telkens 
met 6-4 opzij gezet en zo konden Rudi Nuytinck, 
Werner Cocquyt en Joris De Schuyter de titel 
binnenhalen. 

 
 
 
 
 
 
 



Beter laat dan nooit… 
 
Eind vorig jaar vond onze wijn- en wafeltjesverkoop plaats. Er 
werd toen aangekondigd dat de jeugdspeler met de grootste 
bestelling aan wijn en wafeltjes een prijs zou ontvangen. Door 
omstandigheden heeft de huldiging van die topverkopers even op 
zich laten wachten, maar beter laat dan nooit… 
 
Topverkopers Dries en Tino 
 

 
 
 

NIeuwe klassementen 
Bij het einde van het seizoen heerst er bij veel spelers enige nervositeit als de datum 
van bekendmaking van de nieuwe klassementen nadert.  
Alle nieuwe klassementen kan je terugvinden op onze website:  
www.ttcmerelbeke.com.  
 
Volgende spelers deden het dit jaar zo goed dat ze meer dan één klassement stegen:  
Bryan van D4 naar C0 
Maxim van D2 naar C6 
Josse van E0 naar C6 
Sven van E6 naar D6 
Hanne van E6 naar E2 
Stefaan van E6 naar E2 
 
Zoals ieder jaar zijn er ook nu enkele spelers die voor het eerst een klassement 
behaalden:  
Thor, Jolan, Victor, Sara en Marie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ttcmerelbeke.com/


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… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 


