NIEUWSBRIEF MEI 2022

Planning trainingen voor deze zomer
Tot eind mei lopen alle trainingen door volgens het huidige schema.
Uitzonderingen:
Geen jeugdtraining op zaterdag 28 mei (weekend na Hemelvaart)
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:
7/5: Eindronde D-ploeg: thuis tegen Ninove
De D-ploeg speelt voor het behoud in
Landelijke. Een beetje aanmoediging is dus
zeker welkom! De wedstrijden starten,
zoals steeds in Landelijke, om 19u.

8/5: Top 12 jeugd
Jaarlijks wordt op het einde van het seizoen een
Nationaal jeugdtornooi georganiseerd waarop per
leeftijdsreeks de 12 beste jeugdspelers van het land
het tegen elkaar opnemen. Door hun prestaties op
het Nationaal jeugdcriterium en het Belgisch
kampioenschap zijn voor onze club Bryan en Josse
geplaatst om hieraan deel te nemen. In de volgende
nieuwsbrief kan je zeker lezen hoe ze het ervan af
gebracht hebben.

13/5: Bezoek TTC Baarle bij onze recreanten
Na een geslaagd bezoek van een delegatie TTC Merelbeke-recreanten bij onze
vrienden van TTC Baarle, is het op 13 mei tijd voor een tegenbezoek.
Recreanten die hieraan willen deelnemen, nemen best contact op met JeanPierre DeSmet, de organisator van deze jaarlijkse recreantenontmoeting:
jpm4749@gmail.com.

22/5: Finale Vlaams Jeugdcriterium
Gedurende de drie fases van het Vlaams Jeugdcriterium verdienen de
deelnemende spelertjes punten met hun prestaties. Aan de hand van die
puntenstand worden de beste spelers per leeftijdsreeks
uitgenodigd voor de finale fase in Leuven.
Op dit tornooi wordt ook een rangschikking per club
opgemaakt en TTC Merelbeke staat net vóór de finale
op een gedeelde eerste plaats. Dat is op zich al een mooi
resultaat, maar we hopen natuurlijk dat iedereen die
geselecteerd is ook zal deelnemen en dat ze het beste
van zichzelf zullen geven…

22/5: Kampioenenviering Gemeente Merelbeke
Na twee coronajaren zonder, is er nu weer een gemeentelijke kampioenenviering
gepland. Die zal plaatsvinden op zondag 22 mei.
De kampioenen van onze club zullen hierover nog een mail ontvangen.

26/5: Clubkampioenschap enkel
Ook een clubkampioenschap hebben we al een hele tijd niet meer gehad.
Nu alle activiteiten weer zonder beperkingen kunnen doorgaan, zetten we de
traditie verder om op Hemelvaartsdag af te zakken naar ons lokaal om het eens op
te nemen tegen de andere spelers van onze club.
Dit jaar voorzien we volgende reeksen:
• Jeugdreeksen aanvang om 10u (aanwezig om 9u30). Alle jeugdspelers
kunnen hier aan deelnemen. Er zal in verschillende reeksen gespeeld worden
waaronder in elk geval een reeks voor de kidspingers.
• Meisjesreeks aanvang om 13u. Een aparte reeks voor alle meisjes jeugd.
• NG-reeks aanvang om 13u. Een reeks voor alle niet-geklasseerde spelers
(dus zeker en vast ook voor alle niet-geklasseerde jeugdspelers).
• Recreantenreeks aanvang om 16u. Een reeks voor alle recreanten en
recreant-reserves. Er zal gespeeld worden met de voorgift volgens de lijst.
• Open reeks voor competitie met voorgift om 16u. Een reeks voor alle
competitiespelers en geklasseerde jeugdspelers.
Inschrijven voor het clubkampioenschap kan per mail naar Jo (jowillems@vttl.be)
uiterlijk 23 mei (maar liefst zo vroeg mogelijk!). Graag ook vermelden welke
reeks(en).
Vanaf 17u30 trakteren we op pizza.

De winnaars van seizoen 2018-2019, de laatste editie vóór corona

Noteer ook zeker volgende data in je agenda:
23/6: Avond van de Hete Hond voor recreanten
15/8: Clubkampioenschap dubbel
3 en 4/9: Tornooi van Merelbeke

Verslagen:
24/4: Jeugdliga, fase 3 in Maldegem (verslag Georgi Baklicharov)
Op zondag 24 april vond de derde fase van de driedelige jeugdliga van OostVlaanderen plaats in sporthal Meos te Maldegem. In totaal waren er 84
gemotiveerde spelers aanwezig van verschillende tafeltennisclubs van OostVlaanderen. TTC Merelbeke werd vertegenwoordigd door maar liefst 15
jeugdspelers: Miel, Stijn, Jolan, Frederik, Tiebe, Marie, Arne, Tuur, Sofi, Wout,
Matthias, Elias, Dries, Ares en Quinten. Zij werden verdeeld over 13 poules van 6
tot 8 spelers. Een aantal van hen zijn pas dit seizoen begonnen met tafeltennis dus
voor sommigen onder hen was dit hun eerste officiële toernooi. De meesten
slaagden er zelfs in om al enkele matchen te winnen.
Er waren zelfs vijf spelers die met een prijs naar huis mochten gaan. Frederik, Tiebe
en Arne wonnen al hun matchen en kroonden zich op die manier tot poulewinnaar.
Jolan en Dries werden
tweede in hun poule en
vielen zo ook in de prijzen.
Ook de anderen gaven alles
wat ze in hun mars hadden,
speelden
verschillende
mooie
en
spannende
wedstrijden
en
kunnen
terugblikken op een leuk
toernooi in Maldegem.

24/4: Vlaams kampioenschap veteranen in Geraardsbergen
De Vlaamse kampioenschappen konden na twee jaar corona eindelijk nog eens
georganiseerd worden. Er werd in Geraardsbergen strijd geleverd voor de titel in
uiteenlopende categorieën, van +40 tot zelfs +85. Het waren de Oost-Vlamingen
die deze keer met de Trofee Roger Toussein aan de haal gingen.
In de reeks 40+ stonden maar liefst twee van onze spelers op het podium: zilver
voor Marijn Waeyenbergh en brons voor Tim Blanckaert
In een sterk bezette 50+ reeks werd Yann Veys zesde.
Ook Willy Artels kwam op 24/4 in actie bij de 75+. Spijtig genoeg waren er geen
andere 75-plussers die het tegen hem durfden opnemen. Hij kon gelukkig
aansluiten bij de 70-plussers en toonde daar dat hij niet moest onderdoen voor het
jong geweld in die reeks en behaalde de tweede plaats.

Marijn en Tim op het podium 40+

De Oost-Vlaamse ploeg

Kampioenenploegen
Vorige maand konden we al de jeugd A en de G-ploeg feliciteren met hun
kampioenstitel. In april kwamen daar nog onze beide veteranenploegen bij:

Veteranen A met Tim, Yann en Dirk

Veteranen B met Rudi, Werner en Joris

Voor de laatste ploeg in de kijker
gaan we de G ploeg in de bloemetjes
zetten, want zij zijn kampioen
geworden in 3de provinciale! Het feit
dat vooral onze eigen opgeleide
jeugd de titel heeft binnengehaald,
maakt het des te mooier!
Koen Van Dael D0, Alexander Van
Paemel D0, Stefaan Mertens D0,
Maxim Van Dunneghem D2 en Xavier
Quesada D4. Dat zijn de grootste
tenoren gebleken in onze G. Allemaal
een winstpercentage boven de 60
procent, maar twee ontmoetingen
verloren, en de ganse terugronde
alles gewonnen. Het zijn mooie
resultaten die onze G kan
voorleggen, met een verdiende titel
als ultieme beloning.

Kapitein Alexander Van Paemel

Kapitein Alexander mag zichzelf op
de borst kloppen dit seizoen. Bij zijn
debuut maakte hij al snel duidelijk
dat hij zijn jarenlange ervaring in het
recreatiegebeuren in zijn voordeel
liet spelen. Het venijn in zijn rughand
en zijn lage foutenlast maken van
hem
een
bijzonder
lastige
tegenstander.
Dat verklaart ook waarom hij in elke
ontmoeting (op één na) steeds twee
winstmatchen of meer wist binnen
te halen. Een niet te onderschatten
statistiek, wetende dat de G
driemaal met nipte 9-7 cijfers wist te
winnen dit seizoen.
Hetzelfde mag gezegd worden van
Koen. Met zijn 14 (!) actieve
seizoenen in Merelbeke mag hij zich
bijna een ancien gaan noemen. Het is
dan ook mooi om zien dat hij met
75% winstmatchen een grote rol
heeft gespeeld in de G. Zijn
ballonballen en powerbackhand met
veel spin zullen hier zeker aan
bijgedragen hebben.

Koen Van Dael (L)) en Xavier Quesada(R)

Hoelang Koen al is aangesloten, des
te langer Xavier dat is! Sinds hij eind
december 2005 kwam binnengewandeld op de Plataan, verdedigt
hij de Merelbeekse tafeltennisbelangen. En met verve! Want ook
dit seizoen heeft dat geen
windeieren gelegd.
Zijn temperament aan tafel zorgt
ervoor dat hij zich nooit gewonnen
geeft.
Stefaan heeft er ook een prachtseizoen op zitten. Zijn grootste
wapen: de voorhand. Niet te pakken
als je de opslag wat te hoog
retourneert. Met 29 gewonnen
matchen dit seizoen voor de G heeft
hij zich één van de sterkhouders
getoond.
Deed
Stefaan mee, dan
werd
er
gewonnen. Toch
een statistiek om
fier op te zijn. Ook
Koen en Xavier
mogen dit op hun
naam schrijven.
Stefaan Mertens

Maar wat dan gezegd van Maxim. De
covid-periode gebruikt om de
pauzeknop in de drukken, om nadien
met de deur in huis te vallen als dé te
kloppen man van de G. Maar 8
wedstrijden verloren dit seizoen, 7/8
winstmatchen tijdens de laatste
twee cruciale matchen voor de titel
en derde beste speler in de reeks.
Dat hij minstens tweemaal per week
komt trainen, zal hier ook zeker een
rol in spelen Over een topseizoen
gesproken. Dikke pluim Max!

Maxim Van Dunneghem

Conclusie van dit alles, de G mag fier
zijn op de titel en de manier waarop
ze het seizoen hebben doorgemaakt.
De teamprestatie heeft hier de
doorslag gegeven. Op naar 2de
provinciale om daar even goed de
stempel te kunnen drukken!

Kampioenenfoto G ploeg

Overzicht individuele resultaten in G ploeg
Atl. = aantal ; Ov. = overwinningen

GEZOCHT: 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…

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:

