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Wijziging bestuur 
 

Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat we ondertussen een nieuwe voorzitter en 

penningmeester kunnen verwelkomen in onze club. 

 

• Bjorn Neirinck zal de rol van voorzitter op zich nemen. 

De meesten onder jullie zullen Bjorn wel kennen, maar we 

stellen hem graag nog eens kort aan jullie voor. Bjorn is al 

meer dan 20 jaar lid van onze club en speelt al jaren 

competitie in onze hoogste ploegen. Hij geeft al bijna 15 

jaar training aan onze jeugd en stuurt als jeugdcoördinator 

onze jeugdtrainers aan. Hij zit al een aantal jaar in het 

bestuur en kent het reilen en zeilen van de club heel goed.  

 

• Tim Blanckaert komt nieuw in het bestuur en zal de rol van 

penningmeester op zich nemen. Tim begon zijn ping pong 

carrière meer dan 20 jaar geleden bij Star Palet Merelbeke, 

de voorloper van TTC Merelbeke. Na een aantal jaar 

vertoeven bij andere clubs, keerde hij een jaar of 6 geleden 

terug naar zijn thuisbasis, TTC Merelbeke. Hij is al 15 jaar B-

speler.  

 

We vermelden ook graag nog eens al jullie aanspreekpunten binnen de club: 

• Jo Willems: secretaris en interclubleider (aansluitingen, lidgelden en 

ploegopstellingen) en dinsdagtraining 

• Bjorn Neirinck: competitiespelers, jeugdtrainingen op woensdag en kidsping 

• Sara Van Bostraeten: meisjes- en jeugdtrainingen op zaterdag 

• Katy De Prijck: recreantenwerking en aanspreekpunt integriteit 

• Tim Blanckaert: penningmeester, 55+ trainingen op maandag 

 

Uiteraard kunnen jullie voor vragen bij alle bestuursleden terecht.  

 

API - aanspreekpunt integriteit 
Sportfederaties zijn meestal gericht op het organiseren van sport. Maar daarnaast zijn 

er nog heel wat andere verantwoordelijkheden die hierbij horen. Zo is het de plicht 

van iedere federatie en club om ervoor te zorgen dat ieder lid zich goed voelt en kan 

sporten in een veilige omgeving. Jong of oud, man of vrouw, jongen of meisje... het 

zou geen verschil mogen maken. Zo zegt de tafeltennisfederatie ook kordaat NEE 

tegen pesten, racisme, discriminatie, geweld of ongepast (seksueel) gedrag. Binnen 

de tafeltennisfederatie is Frederik Noppe aangeduid als API.  

 



Ook wij als club vinden een veilig en gezond sportklimaat voor iedereen heel belangrijk 

en willen we zorg dragen over de integriteit van al onze leden. Daarom hebben we ook 

een eigen club-API. Onze club-API is voortaan Katy De Prijck. Als sporter, ouder, trainer, 

bestuurder of andere vrijwilliger van onze club kan je met elke vraag, vermoeden of 

klacht van grensoverschrijdend gedrag terecht bij haar. Je kan een mailtje sturen naar 

Katy.deprijck@gmail.com of haar bereiken op nummer 0477 792932. Ze is geregeld 

aanwezig op de club, je kan haar ook daar persoonlijk aanspreken. Als Club-API zal ze 

naar je vraag of verhaal luisteren en advies verlenen bij mogelijke vervolgstappen of 

doorverwijzing.   

 

Week van de vrijwilliger 

Van 25 februari tot en met 5 maart is het de week van de vrijwilliger. Dit jaar onder 

het motto "Iedereen wint met vrijwilligerswerk".  En het moet gezegd worden, 

niets is minder waar, want zonder vrijwilligers staan ook wij als club nergens. Er zijn 

zoveel zaken waarbij wij ook van jullie hulp afhankelijk zijn. Denk maar aan de bar 

te doen, de vuilbakken buiten te zetten, boodschappen doen, drank wegzetten, de 

was doen, tribunes bouwen, kleine herstellingen of klusjes, helpen bij de 

organisatie van evenementen, coaching op tornooien en nog zo veel meer…. 

Het ideale moment dus voor een welgemeend en hartelijk dankjewel aan 

iedereen die zich belangeloos inzet voor onze club. 

 

 

 

 



Nieuwe rubriek op onze website – Statistieken Competitie 

In het menu onder competitie vind je sinds begin februari een nieuwe 

pagina: statistieken competitie. Op deze pagina vind je enkele leuke 

rangschikkingen per competitieweek. Elke zondag zal deze automatisch worden 

geüpdatet. 

 

Wegenwerken aan rotonde TTC Merelbeke 

Op 3 april starten de werken voor de heraanleg van de Hundelgemstesteenweg en de 

rotonde Guldensporenlaan. De werken zijn opgedeeld in 5 fases. De eerste 2 fases zijn 

niet direct van toepassing op onze club (Hundelgemsesteenweg tussen rond punt 

Zwijnaardsesteenweg en de Waterstraat).  

Het is pas vanaf eind mei dat de werken aan het rond punt aan de club beginnen. 

Jullie vinden alle info hierover ook terug op onze website.  

Wil je zelf op de hoogte blijven van de updates bij belangrijke mijlpalen of onverwachte 

omstandigheden? Dan kan iedereen die dat wenst zich inschrijven op de nieuwsbrief: 

- via de QR code 

 

- of via de website: 

https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-rotonde-

aan-guldensporenlaan-merelbeke 

Rechts op het scherm zal je dit venster zien 

 

  

https://www.ttcmerelbeke.com/stats
https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-rotonde-aan-guldensporenlaan-merelbeke
https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-rotonde-aan-guldensporenlaan-merelbeke


Geplande activiteiten 

 
5/3: Lentecriterium veteranen in Werchter 
De VTTL heet alle veteranen welkom op het lentecriterium dat zal doorgaan in 
Werchter op zondag 5 maart, Nieuwebaan 8 – 3118 Werchter 
 
Opgelet: de inschrijvingen hiervoor zijn reeds afgesloten 

 
12/3: Vlaams Jeugdcriterium Fase 3 
Het Vlaams jeugdcriterium is een tornooi georganiseerd voor -12 jarigen en dat 
bestaat uit 3 fases. Elke fase wordt in een andere provincie gespeeld en tijdens elke 
fase kunnen punten verdiend worden. De eerste 8 van elke reeks worden dan 
uitgenodigd voor de finale in Leuven.  
De 3e fase vindt in onze provincie in Oosterzele plaats. Concrete info volgt nog via 
Bjorn.  
 
Onze jeugdspelers wisten in de vorige 2 fases 58 punten te verzamelen en daarmee 
staan we in de tussenstand op een mooie 5e plaats.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/3: Belgisch kampioenschap veteranen 

Dit jaar gaan de Belgische Kampioenschappen Veteranen door op 12 maart, in het 
Centre Sportif de Blocry, Place des Sports 1, 1348 Louvain-La-Neuve, vanaf 9u30. 

Er staan opnieuw heel wat titels op het spel (enkelspel en (gemengd) dubbelspel) 
en dit verspreid over 8 verschillende leeftijdscategorieën.  

Voor onze club zullen volgende spelers deelnemen: 



• Marijn Waeyenbergh en Tim Blanckaert bij de heren dubbel 40+ 

• Tim Blanckaert bij de heren enkel 40+ 

• Marijn Waeyenbergh bij de heren enkel 40+ 

• George Chapodze bij de heren enkel 40+ 

• Willy Artels bij de heren enkel 75+ 

• Xiaoj Jiang bij de dames enkel 40+ 

• Katty De Walsche bij de dames enkel 50+ 

• Tim Blanckaert bij dubbel mixed 40+  

Veel succes aan iedereen! 

19/3: Belgisch kampioenschap BCDE 
Ook voor de klassementen gaan de Belgische kampioenschappen door in Louvain-La-
Neuve. En ook hier kunnen jullie voor verschillende van onze spelers gaan 
supporteren.  
 

• Stijn De Wolf bij de Heren E 

• Xiaojing Jiang bij de Dames D 

• Bryan Zhang bij de Heren C 

• Sara Van Bostraeten bij de Dames B 

• Matt Closset bij de Heren B 

• Wout De Kepper bij de Heren B 
 
Succes aan iedereen! 

 
25 en 26/3: Belgisch kampioenschap A 
Op 25 en 26 maart 2023 vindt het Belgisch 
Kampioenschap Tafeltennis plaats te Knokke-Heist.  
Aan dit topsportevenement nemen de allerbeste 
Belgische tafeltennissers deel en onderling zullen zij 
uitmaken wie de nummer 1 wordt bij de heren en de 
dames, alsook bij de G-sporters. 
 
Voor onze club is het in elk geval uitkijken naar Cedric 
Nuytinck maar ook naar Sara Van Bostraeten (dames 
A en mixed A met Wout) en Wout De Kepper (mixed 
A met Sara). 
 
Kaarten voor dit event kan je bestellen via 

onderstaande link 
https://www.formdesk.com/knokke-heist/BKTafeltennis2023 

 

 

https://www.formdesk.com/knokke-heist/BKTafeltennis2023


Verslagjes 
 

Verslag avond van de supporter A & B 

Op zaterdagavond 4 februari was het tijd voor de 2e avond van de supporter van dit 

seizoen. Traditiegetrouw was ook de frituur van de partij en iedereen die zin had in 

een pakje friet kon zich aan het frietkraam laten bedienen. Onze spelers van de A 

en B-ploeg konden rekenen op heel wat enthousiaste supporters om hen tijdens de 

wedstrijden aan te moedigen.  

Onze A-ploeg haalde met 13-3 een stevige overwinning binnen tegen Rooigem. 

 

 

Onze B-ploeg moest tegen AFP Antwerpen dat jammer genoeg maar met 3 spelers 

was afgezakt, toch zijn beste tafeltennis boven halen om de overwinning in de 

wacht te slepen.  

 



 

Onze supporters hebben kunnen genieten van tafeltennis van de bovenste plank 

bij beide ploegen.  

   

 

 

 

 

Op onze website vinden jullie nog meer actie- en sfeerfoto’s: Avond van de Supporter feb 

2023 - Google Foto's 

 

https://photos.google.com/album/AF1QipMoTqIhLMsxwa9x9IlIaFiElErUX7XGZkDC_ZsN
https://photos.google.com/album/AF1QipMoTqIhLMsxwa9x9IlIaFiElErUX7XGZkDC_ZsN


Uitslag Vlaamse kampioenschappen Ronse 

Op zondag 5 februari gingen in Ronse de Vlaamse kampioenschappen ABCDE door. 

Het werd een dag met veel spanning en strijdlust.  

Uiteraard waren alle ogen gericht op de 

competitie bij de A’s waar Cédric Nuytinck 

als titelverdediger de grote favoriet was. 

Door de afwezigheid van de broers Devos 

was er weinig concurrentie en Cédric won 

zijn 3 wedstrijden vrij gemakkelijk en haalde 

daarmee zijn 5e Vlaamse titel binnen.  

Maar onze club zette nog enkele andere knappe prestaties neer.  

Bij de heren B had Wout De Kepper de pech meteen uit 

te komen tegen de uiteindelijke winnaar Florian Van 

Acker. Hij wist er een setje uit te halen en kwam nog 2 

keer heel nipt bij setwinst, maar moest de eer 

uiteindelijk toch aan Florian laten. Wout werd hierdoor 

wel knap 9e.  

Bij de heren C mocht Bryan Zhang aantreden. Bryan 

won zijn eerste wedstrijd met gemak maar moest 

het daarna opnemen tegen een sterk spelende 

Anwar Koua en kon niet doorstoten naar de 

volgende ronde. Hij werd wel knap 5e. 

 

Bij de dames B kon ook Sara Van Bostraeten haar eerste match winnen, maar 

moest daarna in een spannende en gelijk opgaande wedstrijd toch haar meerdere 

erkennen in Gabriella Vinci. Ze behaalde een knappe 4e plaats.  
Jammer genoeg geen foto van Sara in actie 

Bij de dames D kwam de verrassing van 

de dag van onze eigen Xiaojing Jiang (als 

Cindy gekend bij de meesten). Ze speelde 

een ijzersterk tornooi en zette ronde na 

ronde haar tegenstander opzij. In de 

finale werd het nog een nagelbijtende 

belle waarbij Cindy in de laatste set 

overtuigend de overwinning naar zich toe 

trok en als D4 op het hoogste schavotje 

mocht gaan staan.  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan alle deelnemers! 



 

  



Uitslag Belgisch kampioenschap dubbel BCDE - zilver en goud 

voor onze dames! 

Februari is de maand van de grote tornooien en op zondag 12 februari was 

Louvain-la-Neuve opnieuw het decor voor het BK dubbel. Er werden veel duo’s 

gevormd en in elke reeks werd fel gestreden voor het eremetaal. 

Onze dames zorgden zowaar voor eremetaal!  

Bij de B’s speelden Sara Van Bostraeten en haar partner Nadia Denys een heel knap 

tornooi. Enkel de kers op de taart ontbrak want in de finale gingen ze na een 

spannende strijd nipt onderuit tegen Coralie Rech en Camille Guillaume.  

 

Bij de D’s waren het Hanne Haerick en haar dubbelpartner Marieke De Pillecyn die 

op een zeer overtuigende manier en met knap tafeltennis de titel binnenhaalden.  

 

 



In diezelfde reeks vormden Katty De Walsche en Xiaojing Jiang ook samen een duo 

maar trokken in hun eerste wedstrijd helaas aan het kortste eind en verloren hun 

match in de belle.  

Sara speelde die dag ook nog dubbel gemengd bij de B’s met Wout De Kepper en 

samen schopten ze het tot in de 1/4 finale en behaalden een mooie 8e plaats (van 

23 duo’s).  

Hanne speelde ook nog dubbel gemengd bij de D’s met Mauro maar daar bleek de 

tegenstand toch te sterk en ze gingen meteen onderuit in de eerste ronde.  

Proficiat aan alle deelnemers!! 

 

Verslag Belgisch kampioenschap Jeugd 

Tijdens het weekend van 25 en 26 februari werd het Belgische kampioenschap 

Jeugd in Louvain-la-Neuve gespeeld.  Er werd maar liefst in 25 reeksen gestreden 

om de Belgische titel (enkel, dubbel en gemengd dubbelspel). 

Onze jeugd was sterk vertegenwoordigd met 10 deelnemers, maar uiteraard moest 

iedere speler het opnemen tegen de top van België, dus zeker geen makkie. 

Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven, maar de meeste spelers kwamen 

nog net iets te kort om te kunnen doorstoten tot in de finalereeksen.  

• Bij de Meisjes Preminiemen kon Marie Chapodze haar eerste match winnen, 

maar moest daarna de duimen leggen tegen Chloe Decloux, die het tot in de 

halve finale schopte. Ze werd uiteindelijk 11e van 30 deelnemers. 

• Bij de Meisjes Miniemen kon Sofi Chapodze haar eerste match jammer 

genoeg niet winnen. Ze werd 25e van 26 deelnemers, maar mag sowieso fier 

zijn van haar deelname.  

• Bij de Jongens Miniemen waren er van de 39 deelnemers 4 spelers van onze 

club die zich hadden kunnen plaatsen. 

o Thor Christiaen zette in zijn eerste match een knappe prestatie neer 

tegen een E2 maar moest in de volgende match zijn meerdere kennen 

tegen een CO. 

o Josse Duthoy kon doorstoten tot in de 1/8 finale maar verloor jammer 

genoeg tegen een sterk spelende Wout Eelen. 

o Bryan Zhang kon zijn eerste matchen vrij makkelijk winnen, maar kon 

het in de 1/8 finale net niet afmaken tegen Noa Volvert. 

o Matt Closset maakte zijn favorietenrol waar en rijfde op het einde van    

de dag de kampioenentitel binnen. 

  

 



 

Eindstand bij de Jongens miniemen 

1. Matt 

13. Josse 

16. Bryan 

19. Thor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bij de jongens Cadetten waren er 38 deelnemers en 2 spelers uit onze club. 

o Jolan Moerman heeft de laatste weken ook in de provinciale 

competitie enorme stappen vooruit gezet en kon zijn niveau ook 

doortrekken op het Belgisch kampioenschap. Als E6 speler moest hij 

het in zijn eerste match al meteen opnemen tegen een D4, die hij met 

een vlotte 3-0 van tafel speelde. Zijn volgende tegenstander bleek wel 

nog een maat te groot, maar knap werk. Jolan eindigde op een 22ste 

plaats.  

o Matt Closset speelt dit seizoen enorm sterk en nam ook deel in de 

hogere leeftijdscategorie, waar hij met mooi en sterk tafeltennis het 

tot in de 1/4 finale schopte en verloor van de uiteindelijke winnaar. Hij 

werd 5e in de deze reeks.  

 
In het gemengd dubbel haalden Sofi en Josse samen de 1/8 finale en Bryan en 
Marie konden doorstoten tot in de 1/4 finale, die ze nipt verloren. Hierdoor 
behaalden ze wel een mooie 7e plaats in de ranking.  

 
Ook bij de jongens dubbel waren er meerdere teams van onze club ingeschreven. 

• Jongens miniemen dubbel – 23 deelnemende duo’s  
o Qiji en Thor knokten zich met een 3-1 winst door naar de volgend 

ronde en eindigden op een mooie 12e plaats  
o Josse speelde samen met Lars De  Wilde (TTC Nova) en werd pas in de 

1/4 finale uitgeschakeld, waardoor hij eindigde op een mooie 5e plaats 
o Bryan en Matt waren favoriet in deze reeks en legden een foutloos 

parcours af en mochten na een spannende finale de kampioenentitel 
in ontvangst nemen.  
 



 
 

• Jongens Cadetten dubbel – 15 deelnemende duo’s 
o Victor Rosseel vormde samen met Barrie Lagast van TTC Rooigem een 

duo, maar moest het opnemen tegen een heel sterk deelnemersveld, 
met meerdere C en B-spelers onder de tegenstanders. Hun eerste 
tegenstanders B6/C4 waren dan ook een maat te groot, maar hopelijk 
was dit toch een fijne ervaring voor Victor.  

 
Proficiat aan alle deelnemers!! 

 
 
 
  



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. 

 

 

 
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.tafeltennis.be/
mailto:Killypongwvl@outlook.com
http://www.trooper.be/

