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Geplande activiteiten:  

4/3: Finale beker van Oost-Vlaanderen 
Spijtig genoeg zijn onze ploegen er net niet in geslaagd tot in de finale door te stoten. 

Rooigem D neemt het vrijdag op tegen Stekene A en die match vindt plaats in ons 

lokaal vanaf 20u.  

Op hetzelfde moment spelen ook onze veteranen thuis. Genoeg redenen om eens 

langs te komen… 

 

5/3: Recreantentornooi TTC Rooigem 
                                          

 
   TTC ROOIGEM  

 
Organiseert: 

 

1ste MICHEL HOVAERT CUP ENKELSPEL  
voor recreanten. 

 
Datum: Zaterdag 05 maart 2022  
 
Plaats:  Lokaal  TTC Rooigem, Rooigemlaan 180, 9000 Gent 
                             
- volwassenen :  * vanaf 16 jaar. 
                  * gemengd. 

        * tornooi om 13 u. 
* vooraf inschrijven. 

                     * inschrijving = 6 euro per speler 
       

         
 
             
Tornooiformule:   
*iedereen speelt minstens 3 wedstrijden in de poules. 
*afhankelijk van het aantal deelnemers speelt men in de poules naar 2 of 3 gewonnen sets. 
*volgens de behaalde resultaten wordt een rangschikking gemaakt op de    afvallingstabel.   
*Iedereen gaat door. 
 
Inschrijving: 
Inschrijven ten laatste op donderdag 03 maart 2022 tot 18.00 u. 
Bij inschrijving via mail krijg je een bevestigingsmail terug! 
Pascal SMET - Pontweg 30 – 9880 AALTER 
Tel  09/328 49 47 of 0472/73 16 41 of e-mail: pascal.smet@telenet.be 
 

17/3 van 20u tot 21u: Initiatie voor recreanten 
Aangezien er recent heel wat nieuwe recreanten bijgekomen zijn, organiseren we nog eens 
een initiatie. Het aantal plaatsen is beperkt, zodat er nog voldoende tafels zijn voor de 
recreanten die vrij willen spelen. 
Doe je graag mee met de les, schrijf dan zeker tijdig in: voorzitter@ttcmerelbeke.com of 
0498 534504. 
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25/3: Ontmoeting recreanten TTC Merelbeke- TTC Baarle 
Afspraak om 19:45 in het lokaal van TTC Baarle,  Baarledorpstraat 90 Drongen 
Info: Jean-Pierre DeSmet, jpm4749@gmail.com 
 

 

27/3: Recreantentornooi TTC Aalter 
 

      TTC-Aalter VZW organiseert: 
 
Tafeltennistornooi   enkelspel 
voor niet-competitiespelers 
uit Oost en West-Vlaanderen. 
 
 Datum:  Zondag  27 maart 2022 
  
 Plaats:  Sportcentrum Aalter  (zaal B achteraan de sportstraat) 
   Lindestraat 17,  9880 Aalter. 
 Reeksen:  

• Senioren 

• Veteranen  ( kan  vanaf 50 jaar ) 
  
 Tornooiformule:  

• Men kan slechts in één reeks deelnemen. 

• Ook voor NG of recreanten aangesloten bij de VTTL. 

• Ook voor ex-VTTL leden maar die nooit hoger dan E0 geklasseerd waren. 

• De voorrondes worden gespeeld in poules van 4 of 5 spelers. 

• Rechtstreekse uitschakeling in de finalerondes. 

• Trofeeën voor de winnaars. 

• Liefst op voorhand inschrijven via www.ttcaalter.be of ttcaalter@gmail.com 

• Aanwezig melden tussen 10h30 en 10h45 

• Tornooi start om 11h 

• Bijdrage: 6€ per persoon 

• Kleedkamers met warme douches beschikbaar. 

• Er wordt gespeeld op minimum 10 tafels. 
 
  Let wel: 

• Geen schoenen die (zwarte) strepen nalaten op de vloer. 

• Geen bleke bovenkledij. 

• FEDES/Ethias sportverzekering voor alle deelnemers. 
 
  Info:  Clauwaert Filip   0478/36 4232 Debacker André 09/374 3660 
    Goossens Erik   0477/25 4436 Goossens Erik    09/374 6122 
 
 

 

http://www.ttcaalter.be/
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26/5: Clubkampioenschap enkelspel 
Als het verdere verloop van de pandemie het toelaat, zal er op Hemelvaart eindelijk weer 
een clubkampioenschap kunnen doorgaan. Competitiespelers van elk niveau, 
jeugdspelers en recreanten, noteer deze datum in jullie agenda! Meer info volgt later. 
 

 

 

Meisjestrainingen 
In november organiseerden we voor het eerst 

jeugdtrainingen, speciaal voor meisjes. De opkomst was 

nog niet erg groot, maar dat betekent niet dat we het plan 

om wat meer aandacht te besteden aan meisjes in de club 

gaan opbergen.  

 

Dit voorjaar plannen we weer jeugdtrainingen op zaterdag, 

speciaal voor meisjes. De exacte data laten we heel 

binnenkort weten.   

Spreek er gerust al eens over met mogelijks geïnteresseerde meisjes uit jullie familie 

of vriendenkring! 

 

Zondagtrainingen voor meisjes/dames 
Omdat we denken dat het wel fijn zou zijn dat alle 

meisjes en dames uit de club elkaar kunnen leren 

kennen en ook samen kunnen trainen, voorzien we 

heel binnenkort ook enkele trainingen op 

zondagnamiddag. 

Deze zullen openstaan voor alle meisjes en dames 

die al lid zijn van de club (competitie, jeugd en 

recreaten), maar ook voor wie eens wil komen proberen. Er is geen leeftijdsgrens en 

we proberen ervoor te zorgen dat dames van alle niveaus hier iets aan hebben. Ook 

hier bekijken we nog wat de beste data zouden zijn en laten we heel binnenkort iets 

weten.  

 

Verslagen: 

BK jeugd PM-MIN (verslag door Sara Van Bostraeten)  
Op zaterdag 12 februari vond het Belgisch kampioenschap voor preminiemen en 

miniemen plaats. Drie preminiemen van onze club namen deel: Bryan Zhang, Josse 

Duthoy en Qiji Li. 

De dag begon met de dubbelreeks, waarin Bryan en Josse samen speelden. Op 

training heeft dit duo de voorbije weken veel geoefend op hun dubbelspel, maar in 

de eerste match was het toch vooral de stress die de bovenhand nam. Bryan en Josse 



slaagden er nog niet in hun beste spelniveau te halen, maakten veel rechtstreekse 

fouten, maar konden de match wel winnend afsluiten. In hun kwartfinale liep het al 

een stuk vlotter, met een ruime overwinning als gevolg. Het duo in de halve finale 

beloofde wel van een ander niveau te zijn, met de hoogst geklasseerde preminiem 

van België in de rangen, die later op de dag ook de Belgische titel in het enkelspel 

zou binnenhalen. Bryan en Josse boden stevig weerwerk, maar kwamen op de 

beslissende momenten op het einde van spannende sets nog net tekort. 

Desalniettemin mag dit duo heel trots zijn op hun eerste medaille op het Belgisch 

kampioenschap! 

 
 

Na de dubbelreeks stond de enkelreeks op het programma. Qiji kwam hier als eerste 

Merelbeekse speler in actie, maar moest helaas in de eerste ronde het onderspit 

delven. Bryan ondervond in de eerste twee rondes weinig problemen, en ook Josse 

knokte zich knap tot in de kwartfinale. Helaas was de tabel zo ingedeeld dat onze 

twee Merelbeekse preminiemen al in de kwartfinale tegen elkaar uitkwamen. Zoals 

altijd was het een erg spannende wedstrijd, waarbij de kansen van de ene naar de 

andere kant keerden. In de vijfde set was Bryan het beste weg, en zo was het ook hij 

die een plaatsje een de halve finale veroverde. Mooi om te zien was dat Josse 

meteen zijn teamgenoot en vriend kwam aanmoedigen in deze halve finale, ondanks 

zijn verloren kwartfinale. Bryan speelde in de halve finale een erg sterke wedstrijd 

tegen dezelfde tegenstander als in de halve finale van het dubbelspel, maar helaas 

wist zijn tegenstrever in de vijfde set meteen uit te lopen dankzij een aantal 

geluksballetjes en kon Bryan het 

tij niet meer keren. Naast de 

bronzen medaille in het 

dubbelspel met Josse deed Bryan 

er dus nog een tweede bronzen 

medaille bij: een erg knappe 

prestatie! 

TTC Merelbeke sluit dit BK dus af met twee bronzen medailles, een unicum in de 

geschiedenis van onze club. 

 

 



 

Verslag Vriendjesdag Kidsping 

 
Op donderdag 17 februari brachten onze 

jongste tafeltennissers een vriendje of 

vriendinnetje mee naar onze club. Zo kunnen 

hun vriendjes eens ervaren hoe leuk onze 

kidsping eigenlijk wel is. We hopen dan ook 

om de weken nadien veel van deze vriendjes 

terug te zien. Na afloop van de training zagen 

we vele blije en opgetogen gezichtjes. Vele gingen alvast aan hun mama en papa 

vragen of ze de volgende weken terug mochten komen tafeltennissen.  

Alle kinderen van 3 tot 8 jaar zijn welkom op onze kidspingtrainingen op donderdag 

van 17u45-19u15. Spreek dus gerust ook jouw familie, vrienden, buren, … aan en 

laat ze eens proeven van onze training waar plezier, algemene fysieke ontwikkeling 

en tafeltennis centraal staat. 

 

Enkele sfeerbeelden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

In deze nieuwsbrief starten we een nieuwe maandelijkse rubriek: de ploeg in de 

kijker. Hierin leggen we de focus op één van onze ploegen die actief zijn in onze 

competities, en maken we kennis met de spelers. 

De E ploeg mag de spits afbijten! 

 

In het seizoen 2021-2022 is onze E-ploeg actief in tweede provinciale. Jan Van Der 

Wouden (C2), Robin Van Regenmortel (C2) en 

Lars De Nul (C2) zijn de vaste pionnen, met Jan als 

kapitein. Samen met nieuwbakken 

Merelbekespeler Willy Artels (C4) als 

ouderdomsdeken kan de E ook rekenen op een 

hoop ervaring! Daarnaast speelt doorgaans een 

extra C2 mee als vierde man. 

Kapitein Jan Van Der Wouden 

PLOEG IN DE KIJKER 

E PLOEG 



 

Met zulke klasseringen spelen in tweede provinciale is sterk, zo sterk dat er lange 

tijd voor het kampioenschap werd gespeeld. Altijd een leuke uitdaging die de nodige 

motivatie en spanning met zich meebrengt. Zo hadden Jan en de zijne maar 1 match 

verloren in de ganse heenronde, wat hun op een mooie tweede plaats bracht in het 

klassement! In het begin van de terugronde ging het schip echter licht van koers. De 

combinatie van de onverwachte verliesmatch op Rooigem en de afwezigheid van 

Robin in een groot deel van de terugronde 

(Erasmus Noorwegen) zorgde ervoor dat ze op 

korte tijd hun titelambities moesten opbergen. 

Dat neemt echter niet weg dat de mooie 

resultaten zich aan een blijven rijgen, waaronder 

een glansrijke 6-10 overwinning op Galmaarden. 

Individueel gooien Jan, Robin en Lars ook hoge 

ogen met respectievelijk een winstpercentage 

van 75, 80 en 63 procent. Meer dan degelijke 

scores die onze E ploeg voorlegt!                              Robin Van Regenmortel  

 

Het resterende deel van het seizoen is het carte blanche voor de E, waarin ze nog 

maar 1 wedstrijd op verplaatsing moeten spelen, maar vooral 3 maal thuis het beste 

van zichzelf mogen geven. Veel succes nog!  

 

 

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. 

http://www.tafeltennis.be/
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Trooper 

Wil je de club steunen zonder dat het je iets kost? 

Passeer dan bij elke online aankoop eerst via www.trooper.be,  

selecteer TTC Merelbeke en kies vervolgens de webshop van je keuze. 

De club ontvangt automatisch een commissie op je aankopen. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

http://www.trooper.be/

