NIEUWSBRIEF MAART 2020

Geplande activiteiten:
8/3:

21/3: Merelbeke A – Rooigem Gent B

22/3: Vlaams jeugdcriterium, fase 4 in Geraardsbergen:
Info en inschrijvingen via Björn: bjornneirinck@hotmail.com

29/3: Belgisch kampioenschap BCDE in Louvain-la-Neuve

Noteer ook alvast volgende data:
11/4: Paastornooi TTC Rooigem Gent

13/4: Paasdubbel in Buggenhout

19/4: Ping Pong Along
In het kader van haar opleiding bewegings- en sportwetenschappen organiseert
Sara Van Bostraeten, samen met enkele medestudenten, een FUNtafeltennisevenement waarvan de opbrengst gaat naar het project FUNdamentals
van Parantee Psylos.
Neem ook een kijkje op het Facebook-evenement Ping Pong Along.
Info en inschrijvingen: inschrijvingen@pingpongalong.be

25/4: Clubetentje

25+26/7: B-Tornooi TTC Merelbeke

TTC Merelbeke – B-Tornooi- Reglement
1) TTC Merelbeke VZW organiseert een B-Tornooi.
Dit tornooi is voorbehouden aan de leden van de beide vleugels van de K.B.T.T.B (AFTT & VTTL), aan de
spelers aangesloten bij een buitenlandse bond die door de I.T.T.F (International Table Tennis Federation)
erkend is en voor spelers niet aangesloten bij een bond.
Het tornooi vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli 2020 in de sporthal Ter Wallen (Sportstraat 1,
9820 Merelbeke).
2) Hoofdscheidsrechter en verantwoordelijke: Bjorn Neirinck
3) Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via de website van de VTTL http://competitie.vttl.be of via
e-mail naar bjornneirinck@hotmail.com en dit tot uiterlijk woensdag 22 juli 23u59.
Een inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, klassering 2020-2021, clubnaam,
clubnummer en aan welke reeks(en) er deelgenomen wordt. Dames dienen hun herenklassement te
vermelden.
De inschrijvingen kunnen vervroegd worden afgesloten bij het bereiken van een maximaal aantal spelers in
een bepaalde reeks.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €6,00 per reeks

Bij niet deelname zonder tijdig af te melden (ten laatste 8.30 op vrijdag 24 juli 2020 per sms of mail aan de
hoofdscheidsrechter) blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd en het dient betaald te worden op de
rekening van de club.
4) In de reeksen met poules starten de reeksen met een poulesysteem van 4 spelers. Indien dit niet
mogelijk is zullen er poules van 3 gevormd worden.
Bij reeksen met poules, wordt de rangschikking bepaald als volgt:
- aantal gewonnen wedstrijden.
- bij gelijke stand tussen 2 spelers geldt de onderlinge wedstrijd.
- bij gelijke stand tussen 3 spelers gelden de resultaten van de onderlinge wedstrijden, vervolgens de
onderlinge set-verhouding en tenslotte de punten-verhouding.
De eerste twee gaan door naar de eindtabel (rechtstreekse uitschakeling). De laatste van de poule dient
nog een wedstrijd te tellen.
In de reeksen met rechtstreekse uitschakeling of in de eindtabel van een reeks blijft de verliezer van de
match om de volgende match te tellen. De winnaar kijkt de uitslag na en brengt het wedstrijdbriefje
onmiddellijk bij de hoofdscheidsrechter.
5) Alle wedstrijden worden gespeeld naar drie gewonnen sets.
6) De reglementen van de K.B.T.T.B. zijn van toepassing.
7) Het tornooi wordt gespeeld op 18 tot 22 blauwe Tibhar Smash 28/R tafels. Er wordt gespeeld met
witte Tibhar NG competitieballen.
8) De deelnemers dienen te spelen in sportuitrusting en met schoenen die geen strepen nalaten.
Witte kledij is niet toegelaten.
9) De volgende reeksen worden ingericht, sommige reeksen hebben een maximum aantal
inschrijvingen. Bij het behalen van het maximum aantal inschrijvingen in een bepaalde reeks kan
de organisatie de inschrijvingen voor de desbetreffende reeks afsluiten.

Spelers mogen zich inschrijven in onderstaande reeksen:

10) Alle spelers dienen zich aan te melden uiterlijk een half uur vóór de aanvang van hun 1ste reeks.
11) Prijzen voorzien voor de plaatsen 1 tot 4 in elke reeks. Reeksen met onvoldoende inschrijvingen
kunnen afgelast worden en/of het prijzengeld verminderd.

12) Er geldt een algemeen rookverbod in het sportcomplex en er mogen geen eigen dranken genuttigd
worden. Het is er ook ten strengste verboden eten en dranken, andere dan water, te verbruiken in
de zaal. Hiervoor is er een cafetaria voorzien.
13) Er zijn aparte kleedkamers (met douches) beschikbaar voor de dames en de heren.
14) De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstalen of
gebeurlijk ongeval.
15) De hoofdscheidsrechter is bevoegd om alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor het goede
verloop van het evenement. Deze beslissingen zijn niet voor beroep vatbaar.
16) Door zich in te schrijven verklaart iedere deelnemer het reglement vooraf gelezen en goedgekeurd
te hebben. Dit reglement kan de deelnemer vinden op de website van de club
www.ttcmerelbeke.be.
17) Het tornooi is toegelaten door het PC Oost-Vlaanderen onder het nummer OVL-2021-BN-201

Jeugd:
8 + 9/2: Belgisch kampioenschap jeugd (verslag Stijn Spitaels):
Bryan haalt uit. Sara speelt laatste BK jeugd in stijl. Nikolai eruit
tegen latere kampioen.
Tijdens het weekend van 7 en 8 februari kwam de beste jeugdspelers vanuit het
ganse land afgezakt naar Louvain-La-Neuve. Ook onze jeugd was afgevaardigd in het
Centre Blocry.
Bryan (E4) mocht zaterdag aantreden bij de
preminiemen als laatste jaar benjamin. Na
in de eerste ronde vrij te zijn en makkelijk
te winnen van een E6 kwam de eerste grote
test tegen Louis-Victor Lemaire (E2 Wenduine), die op papier een stuk sterker
was. Het was echter Bryan die met de
verrassende
overwinning
naar
de
kwartfinale ging, en de overwinning in 3-0
sets naar zijn hand zette. Na die
glansprestatie ging hij in zijn kwartfinale
Bryan in actie tijdens het PK jeugd
ten onder tegen Jamie Eling (E0 - Bilzen),
2020
eveneens in 3 sets. Als benjamin dit resultaat neerzetten bij de preminiemen is toch
bijzonder, en we zullen Bryan zijn naam nog horen vallen in de komende seizoenen.
Goed gespeeld!

Josse, die zich niet kon kwalificeren voor het
enkelspel bij de preminiemen, mocht wel
aantreden in het dubbel met Bryan. Na een
logische overwinning in de eerste ronde
tegen een duo NG’s konden ze geen vuist
maken tegen een sterker Waals duo. Een
logisch resultaat.
Josse in actie tijdens het PK jeugd 2020

Dan over naar zondag, toen het de beurt was aan oudere jeugdreeksen
Sara (B4 dames) slaagde erin bij de -21 dames haar eerste wedstrijd te winnen van
B6, om nadien uit te komen tegen A7 speelster Morgane Guidon (Vedrinamur).
Hoewel Sara op papier geen schijn van kans had, slaagde ze erin om Guidon tot het
uiterste te drijven en met setwinst er bijna een belle van te maken. Helaas kon ze
net niet genoeg doordrukken en verloor ze in 4 sets haar laatste wedstrijd die ze zal
spelen op een BK jeugd. Een einde van een straffe carrière bij de jeugd, die ons bij
TTC Merelbeke niet onberoerd laat. Voor meer dan 10 jaar heeft ze onze club
vertegenwoordigd op provinciale en nationale kampioenschappen en was ze
aanwezig op talrijke zomertornooien. In haar jeugdcarrière heeft ze dan ook zeer
mooie resultaten behaald: tal van provinciale titels bij de meisjes, 4e op de Vlaamse
jeugdbeker waarin ze enkel 3 meisjes uit de topsportschool voor zich moest dulden,
waaronder huidig Belgisch nummer 1 Lisa Lung en 3 Margo Degraef. Ook werd ze
Vlaams kampioen dames B, meermaals Belgisch kwartfinaliste enkel, 1x Belgisch
zilver dubbel gemengd en 1x Belgisch brons dubbel meisjes. Hieronder vind je een
paar archieffoto’s van Sara.

Nikolai (B4) was ook van de
partij. Na een logische
overwinning tegen een
Waalse B6 mocht hij
aantreden tegen A-speler en
latere
winnaar
Adrien
Rassenfosse (A11 - Villette
Charleroi).
Nikolai zou logischerwijs
stranden in de achtste finale
bij de jongens junioren dit
jaar, al was hij dicht bij
setwinst met 12-10!
Proficiat aan onze jeugd!

9/2: Competitie -12, 4de speeldag (verslag door Björn Neirinck)
Op 9 februari ontvingen we in onze club de
jongste
competitiespelers
van
de
provincie. In de -12 competitie is het de
bedoeling om zeer jonge spelers in een
ontspannen sfeer kennis te laten maken
met het spelen van wedstrijden. Maar ook
op deze jonge leeftijden gaan alle
spelertjes voor de winst. Tijdens de 4e speeldag mocht onze ploeg, deze keer
gevormd met Miel Wellens en Kobe Depouillon, het opnemen tegen Ninove en
Sleidinge. Miel is pas aan zijn eerste seizoen bezig maar heeft al enkele zeer mooie
stappen gezet. Hij kwam eigenlijk nooit in de problemen en kon zowel tegen Ninove
als tegen Sleidinge al zijn enkelwedstrijden winnen. Kobe speelt al iets langer maar
is met zijn 8 jaar wel 2 jaar jonger dan Miel. Kobe toonde zijn mooie
topspinvoorhandtechniek en kon zijn eerste overwinning in de -12 competitie
binnenrijven. Ook won hij met Miel 1 van de 2 gespeelde dubbels.

Door de sterke prestatie van onze 2 youngsters staat Merelbeke op een gedeelde 2e
plaats na het sterke Maldegem. In het eerste weekend van maart staat de 5e en
laatste speeldag op de agenda. Daar spelen we nog eens tegen Maldegem, op dit
moment de ongeslagen leider. Wie weet kunnen onze youngsters dan stunten?

16/2: Provinciale jeugdliga, fase 3 in Maldegem (verslag door
Georgi Baklicharov)
Op zondag 16 februari vond de derde fase van de driedelige jeugdliga van OostVlaanderen plaats in de sporthal van Maldegem. TTC Merelbeke werd
vertegenwoordigd door 9 jeugdspelers: Nikolai, Kobe, Stef, Jahid, Thor, Stijn, Tiebe,
Nicolas en Miel.
De meesten van hen hadden ook al aan de vorige fasen deelgenomen, waardoor ze
in een poule terecht kwamen met spelers van min of meer hun eigen niveau. Nikolai
zat in de sterkste poule en verloor slechts 1 set, waardoor hij gemakkelijk
poulewinnaar werd (weliswaar in een poule met alleen tegenstanders met een Eklassement). Naast Nikolai werd ook Stef bekroond tot winnaar van zijn poule. Hij
won één match in de belle en kon al zijn andere matchen redelijk vlot winnen.
Stijn en Tiebe werden allebei tweede in hun poule en mochten bijgevolg ook een
waardebon in ontvangst nemen. Stijn won 5 van de 6 matchen en Tiebe 4. Ook Kobe,
Jahid, Thor, Nicolas en Miel gaven alles wat ze in hun mars hadden en speelden
enkele mooie en soms spannende wedstrijden.

In deze laatse fase van de driedelige jeugdliga werden zoals gewoonlijk medailles
uitgedeeld per leeftijdscategorie volgens de eindresultaten van alle drie de fasen van
het toernooi. Zo won Qiji, ondanks het feit dat hij er niet bij was in Maldegem, toch
goud in de categorie “benjamin jongens”, omdat hij in de eerste 2 fasen de beste
was in die categorie.
Hanne, die slechts aan
één
fase
kon
deelnemen, werd toch
derde
in
haar
leeftijdscategorie. Stef
greep net naast de
prijzen, hij werd vierde
in zijn categorie

Uitslagen:

Eindrangschikking per leeftijdscategorie:

Competitie:
Terugronde ‘the A-team’ (verslag door Björn Neirinck)
Na de heenronde stond onze A ploeg op een veilige 4e plaats in de reeks met toch 3
sterke kopploegen. Het doel was om de 4e plaats te behouden en zo veel als mogelijk
mooie wedstrijden te spelen en mooie overwinningen binnen te halen.
Door een familiefeest moest Bjorn verstek geven in week 12 en moesten Wout,
David en Christophe het met invaller Jelle Degrande opnemen tegen Villete
Charleroi. De op dat moment 5e in de stand kwam echter ook niet op volle sterkte
waardoor er toch een vrij vlotte overwinning werd binnengehaald.

In week 13 trokken we wel op volle sterkte naar Malonne. Daar speelt Sebastien
Bollain een erg sterk seizoen. Op het moment dat onze A ploeg het voor een 2e maal
opnam tegen Mallone had Sebastien slechts 2 wedstrijden verloren. Hoopgevend
was dat hij net die 2 wedstrijden tegen ons verloren had. We waren allemaal
gebrand om hem nog 1 of meerdere nederlagen aan te smeren. Zowel Christophe al
David waren zeer dicht bij een overwinning tegen Bollain, maar de enige die er in
slaagde om hem te vloeren was onze Wout. Op dezelfde avond speelde ook Estelle
Duvivier, een erg talentvol 16-jarig meisje, zeer sterk. Niemand van ons kon haar het
zwijgen opleggen, al deden Wout, David en Christophe haar wel erg wankelen. Als
je weet dat het laatste punt gespeeld werd om 00u55 kan je wel spreken van een
felbevochten avond die niet in ons voordeel eindigde. We keerden met een 9-7
verlies met lege handen terug richting Merelbeke.

In week 14 nam onze A ploeg het op tegen Alpa. Een ploeg, die na de overwinning
op ons in de heenronde, voor de titel aan het spelen is. Hun joker, een Poolse B2,
die eigenlijk in de kampioenenploeg van 1ste nationale speelt mochten we dus
verwachten. Eigenlijk mogen we zijn aanwezigheid zien als een compliment, want
Alpa weet dat wij een gevaarlijke ploeg kunnen zijn voor hen. We speelden erg mooi

tafeltennis maar gingen met zware 4-12 cijfers de boot in. De cijfers waren wel wat
overdreven want van de 7 gespeelde belles winnen we er slechts 1.

Week 15: geen wedstrijd wegens algemeen forfait van Diest.
In week 16 kwamen de Maneblussers van Mechelen op bezoek. In deze club is het
een traditie dat Emiel Van Krieken wekelijks verslagjes schrijft die door vele spelers
van verschillende clubs gelezen worden. Graag nemen we dus eens het verslag van
de tegenpartij over.
VERSLAG:
Het 4e geklasseerde Merelbeke A bleek te sterk voor het Mechelse A-team.
Nochtans trok Buskens de lijn door en presteerde weer erg knap. Hij klopte zowel De
Kepper, Neirinck en Van de Maele telkens met 3-1, alleen Douchy kon hem onder de
knoet houden. De rode loper was uitgelegd, maar de rest van ons A-team volgde niet.
Verschuren bleef steken op één zege tegen V.D.Maele. Hoeben vloerde Neirinck,
maar ging tegen Van de Maele tenonder in de 5e set.
De Backer won knap van De Kepper en legde ook nog Van de Maele het vuur aan de
schenen, maar daar bleef het bij. Het bleek allemaal niet voldoende te zijn om de 106 nederlaag te vermijden, nochtans stond het bij de rust 4-4. Bij een 6-5 stand lieten
de Oost-Vlamingen nog amper één steek vallen.

Week 17, het eerste weekend van de krokusvakantie, een moment waarop David en
Bjorn traditioneel gaan skiën, is steeds een moeilijk weekend om een voltallige A
ploeg te vormen. Ook deze keer was het niet minder en moesten Wout en
Christophe noodgedwongen met Michael Gaveele naar de rode lantaarn Chiroux.
Wetende dat Michael de eerste speelweek nog 2 B4’en klopte met de A ploeg was
wel een extra motivatie om toch voor de volle buit te gaan. Maar deze keer mocht
het voor Michael niet zijn, hij kon geen 3e B aan zijn palmares toevoegen. Wel won
hij overtuigend de E6 van Chiroux. Wout bleef andermaal ongeslagen. Christophe,
die zijn constante peil dit seizoen nog aan het zoeken is, kon 2 maal zegevieren.

Hierdoor werd er nipt verloren, wat zeker niet onbegrijpelijk is als je met 2 vaste
pionnen speelt.

5 weken voor het einde staat onze A ploeg nog steeds op de 4e plaats. Het moet wel
gezegd worden dat onze buren van Rooigem dichterbij komt. Laat het nu net tegen
hen zijn dat we op 21 maart spelen tijdens de avond van de supporter. Een extra
argument om onze A ploeg een te komen aanmoedigen!! Graag dus met vele
aanwezig op de komende avond van de supporter.
Als je wat samenvat kan je merken dat Wout terug een erg sterk seizoen aan het
spelen is. We hopen dan ook dat hij, net zoals vorig jaar, kan eindigen met een
gemiddelde boven de 90%. David had een erg sterke heenronde, maar kende in de
terugronde een kleine terugval. Na het uitje op de latten zal David er echter terug
vol voor gaan en denken wij dat hij terug de goede vorm te pakken zal hebben. Bjorn
kent een minder seizoen en zal waarschijnlijk volgend jaar terug zakken naar B4.
Toch zal hij er alles aan doen om de laatste weken een gemiddelde van 75% te halen.
Ook Christophe wint normaal meer wedstrijden, vorig jaar motiveerde het verslag
hem om zich te herpakken. Bij deze verklaren we graag hetzelfde. ‘We denken dat
Christophe de komende wedstrijden nog minstens 50% van zijn wedstrijden zal
winnen’.

2/2: Vlaamse kampioenschappen in Merksplas
Op zondag 2 februari vonden in Merksplas de Vlaamse kampioenschappen plaats.
’s Morgens kwam Alexander Van Paemel in actie in
de reeks Heren D. Het feit dat hij zich had weten te
plaatsen als D4 die nog maar sinds vorig jaar
competitie speelt, was op zich al een mooie
prestatie. In zijn poule verloor Alexander van twee
hoger geklasseerde spelers, maar hij wist zijn
tornooi af te sluiten met een vlotte overwinning
tegen Massimiliano Di Grumo (D4).

’s Middags waren dan de B-spelers aan de beurt. Bij de heren waren dat voor TTC
Merelbeke Nathan Vandoorn en Wout De Kepper en ook Jasper Merckx, die
competitie speelt in Frankrijk en Nederland, maar administratief aangesloten is bij
TTC Merelbeke.
Nathan had verrassend goed gepresteerd
op het provinciaal kampioenschap en
wist zich zo, als B6 in een sterk bezette
reeks, te plaatsen voor deelname aan het
VK. Nathan startte sterk met een
felbevochten belle tegen Florian Van
Acker (B0), die uiteindelijk toch door
Florian gewonnen werd. Ook Kristof
Leysens (B2) bleek te sterk. Nathan slaagde er wel in de wedstrijd tegen Matthias
Vanvinckenroye (B4) te winnen.
Ook Wout (B2) nam een goede start. Hij
kwam vlot 2-0 voor tegen Jordi Moens (B4),
maar in de derde set slaagde hij er niet in om
het af te maken. Jordi kwam helemaal in de
match, waardoor Wout uiteindelijk pas in de
belle afstand kon nemen. Dit zou hem later
zuur opbreken. Wout won nog vlot van Beau
Devos (B4), maar kwam tegen Jan Poel (B2)
niet verder dan 1-3. Aangezien Jordi het haalde van Jan Poel beslisten de gewonnen
sets over wie mocht doorgaan naar de volgende ronde en zo eindigde het tornooi
voor Wout.

Jasper werkte zonder problemen zijn
poule af en ging toen door op zijn elan.
Hij won achtereenvolgens van Ken
Waegeman, Florian Van Acker en Davy
Vanvinckeroye, wat hem in de finale
bracht. Hierin nam hij het op tegen
Yannick Maes. Hij moest één setje
prijsgeven, maar haalde het toch vlot en
is dan ook terecht Vlaams kampioen
Heren B.
Proficiat!
Bij de dames B kwam Sara (B4) in haar poule uit tegen Awa Sow (B0), Britt Buekers
(B2) en Liya Bouwens (B6). De eerste match, tegen Britt, werd meteen een thriller,

die in de belle door Sara gewonnen werd. In de volgende match bleek Awa veel last
te hebben met Sara’s service, waardoor ze nooit echt een vuist kon maken en Sara
vrij vlot, met 3-1 won. Daarmee was de eerste plaats in de poule al verzekerd, maar
Sara haalde het ook nog tegen Liya met 3-1.
In de kwartfinale tegen Sofie Van Meerbeek (B4) kwam Sara nooit echt in de match.
Ze slaagde er niet in succesvol aan te vallen en moest in de belle de duimen leggen.
Aangezien het reglement voorschrijft dat de vijf beste speelsters van het Vlaams
kampioenschap B mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap A, moesten
de verliezende kwartfinalistes het nog tegen elkaar opnemen in de strijd om dat
ticket voor het BK A. De wedstrijd tegen Maria
Kovtoun (B6) ging vlot naar Sara. Daarna wachtte nog
Nadia Denys (B2), waar ze de laatste maanden al
verschillende erg spannende wedstrijden tegen
gespeeld had. Ook nu weer werd er gestreden op het
scherp van de snee en haalde Sara het nipt. Ze mag
dan ook als vijfde B-speelster naar het BK A.
Foto’s: Jan Van Ginkel

23/2: Belgisch kampioenschap dubbel
Op het Belgisch kampioenschap dubbel stond van TTC Merelbeke alleen Sara aan de
aftrap. Ze vormde een duo met Nadia Denys van TTC Rooigem.
In de eerste ronde behaalden ze een vrij vlotte overwinning tegen Stéphanie Placet
B4 en Audrey Comein B6.
In de tweede ronde stonden ze tegenover Candice Lardinois B2 en Eloise Duvivier
B4. Het werd een erg spannende wedstrijd waarin de kansen voortdurend leken te
keren. In de vijfde set zag het er even erg benard uit toen Nadia en Sara 10-4 achter
kwamen. Ze bleven echter vechten voor elk punt en kwamen nog terug tot 10-10.
Het mocht helaas niet baten. Met 12-10 ging de laatste set en ook de overwinning
naar Candice en Eloise, die later ook het zilver behaalden in deze reeks.

Recreanten:
21/2: ontmoeting in Baarle Drongen (verslag door JeanPierre DeSmet)

Varia
Van 29 februari tot 8 maart loopt
de week van de vrijwilliger. De
ideale gelegenheid om onze vele
vrijwilligers van harte te bedanken.
Ben jij nog geen vrijwilliger, maar
wil je wel eens een handje helpen
(evenementen, bar, …), laat dan
zeker iets weten:
kaat.rik@gmail.com.

Bardienst
Di 3/3, 19u30: Philippe
Do 5/3, 20u: Katya en Dominiek
Vr 6/3, 19u15: Katya
Zat 7/3, 18u: Stefaan DS
Di 10/3, 19u30: Tom B
Do 12/3; 20u: Mattias en Mike Vlieghe
Vr 13/3, 19u15: Kurt
Za 14/3, 13u: Sven
Za 14/3, 18u: Philippe
Di 17/3, 19u30: Jürgen B
Do 19/3, 20u: Katrien en Wim
Vr 20/3, 19u15: Tim
Za 21/3, 13u: Fabian
Za 21/3, 18u: Bart W en Stefaan DS
Di 24/3, 19u30: Yann
Do 26/3, 20u: Maarten
Vrij 27/3, 19u15: Sylvie
Zat 28/3, 13u: Freek
Zat 28/3, 18u: ??????
Di 31/3, 19u30: Philippe

Trooper

Dankzij jullie is er al €381 ingezameld.
Vergeet bij je online inkopen zeker niet via
www.trooper.be te passeren…

Met dank aan onze sponsors:

