NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

Coronamaatregelen:
De versoepelingen die we vorige maand konden aankondigen waren van korte duur.
Vanaf 1 november gelden de volgende maatregelen:
1. Je draagt weer een mondmasker in de club, behalve terwijl je aan het spelen
bent of in de cafetaria zit.
2. In de cafetaria is, net als in de horeca, het covid safe ticket verplicht. Breng
dit dus zeker in orde. Je hoeft in de cafetaria dan geen mondmasker meer te
dragen.
Je vindt informatie over het covid safe ticket op
https://www.vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde
De essentie:
U kunt uw Covid Safe Ticket steeds digitaal op zak hebben in de CovidSafeBE app of
downloaden via de portaalsites myhealthviewer.be en mijnburgerprofiel.be en uitprinten
of digitaal bewaren. Vaccinatiecertificaten kunnen ook 24/7 per post besteld worden via
het nummer 078 78 78 50 door uw rijksregisternummer in te geven in het keuzemenu.

3. Ventilatie blijkt heel belangrijk bij het voorkomen van besmettingen in
gesloten ruimtes. Enkele CO2-meters in ons lokaal zullen ons moeten helpen
om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Indien nodig (vanaf 900 ppm)
zullen ramen en deuren moeten open blijven. Nu het buiten wat kouder
wordt, raden we dan ook aan om steeds warme kledij mee te brengen,
aangezien we geen aangename temperatuur zullen kunnen garanderen als de
CO2-waardes te hoog oplopen.
4. Verder rekenen we er natuurlijk nog steeds op dat je bij ziekte of
hoogrisicocontact met een besmette persoon niet naar de club komt.

Kalender november:
13, 20 en 27/11/2021: Opendeurdagen voor meisjes

Graag rekenen we
op jullie om de
meisjes in jullie
omgeving warm te
maken voor dit
initiatief!!

14/11/2021: Veteranen herfstcriterium in Merelbeke
De reeksen zijn bestemd voor 40+
en worden ingedeeld in een hogere reeks (B
+ C-spelers), een middenreeks (D-spelers) en
een lagere reeks (E + NG).
Er kan tevens worden ingeschreven voor een
maaltijd die wordt voorzien na de
wedstrijden. Dat doet u langs dezelfde weg
als de inschrijving voor een reeks.
Indien u een extra maaltijd wil bestellen,
zoals voor uw partner, dient u dit te melden
aan het secretariaat van de VTTL. Er is keuze
tussen
•
Frittata met aardappel, broccoli, venkel,
paprika & feta
•
Pasta gratin, penne polo met Zuiderse
groenten
Inschrijven kan via volgende link:
https://competitie.vttl.be/tornooi/inschrijving/4023
Reglement:
https://www.vttl.be/sites/www2.vttl.be/files/Algemeen%20Reglement%20van%20
het%20Veteranencriterium%202021-2022.pdf

21/11/2021: Vlaams jeugdcriterium fase 1 in Lille, Antwerpen.
Dit jaarlijks tornooi voor -12 jarigen bestaat uit 3 fases die elk doorgaan in een
andere provincie. Daarop kunnen punten worden verdiend en de 8 spelers met de
meeste punten over de drie fasen heen worden dan uitgenodigd voor de finale in
Leuven.
Jongens en meisjes spelen voor het seizoen 2021-2022 apart in de reeksen
benjamins (geboren 2013 en later), preminiemen 1 (geboren 2012), preminiemen 2
(geboren 2011) en eerste jaar miniemen (geboren 2010). Mocht één reeks te weinig
deelnemers bevatten, dan kan deze worden gecombineerd met een andere, maar
de rangschikking blijft steeds gescheiden. Meer info kan je vinden in het reglement.
Er dient voor elke fase apart te worden ingeschreven. Het is niet verplicht om voor
alle fases in te schrijven.
Twijfel je of dit tornooi geschikt is voor je zoon/dochter, spreek er dan over met één
van de trainers!

Inschrijven kan via volgende link:
https://competitie.vttl.be/tornooien?filter=vlaams%20jeugdcriterium
Reglement:
https://www.vttl.be/sites/www2.vttl.be/files/Reglement%20Vlaams%20Jeugdcrite
rium%20voor%20-12%20jarigen%20%28VJC%29%202021-2022.pdf

Verslagen:
3/10/2021: Provinciaal criterium jeugd, veteranen en dames
Op zondag 3 oktober werd in het lokaal van TTC Ninove het provinciaal jeugd-,
dames- en veteranencriterium gespeeld.
Het was voor onze club een zeer geslaagd criterium. De jeugd, dames en veteranen
hebben hun best gedaan om onze club eer te verdedigen.
Laten we de uitslagen vanaf de jongste leeftijd
starten…
Bij de jongens Benjamins wisten we al dat we sterk
bezet waren met onze club. Max, de jongste van de
Zhang-broertjes, en Jef Wellens waren dan ook goed
voor podiumplaatsen. Max verloor van de latere
winnaar en werd 3e. Jef haalde de finale, maar
daarin was Wout De Wit (NG) van TTC Nova te sterk.
Proficiat aan Jef en Max voor hun mooie prestatie!
Podium benjamin jongens met Jef en Max

Bij de jongens Preminiemen kunnen we (voor
de 2e keer) zeggen dat we een heel sterke
bezetting hebben. Met Bryan, de oudste van
de Zhang-broertjes, en Josse Duthoy hebben
wij heel getalenteerde en gemotiveerde
spelers die heel snel veel beter worden. In
deze leeftijdscategorie zijn zij de twee besten
(mogen we wel zeggen) en dat hebben we ook
gezien in de finale. Het niveau was om van te
snoepen. Josse haalde het in de 5e set met het
kleinste verschil (11-9) na een spektakel dat
iedereen aanwezig in TTC Ninove wilde zien!
Proficiat aan Josse, Bryan en Qiji!
Podium preminiemen jongens: Josse, Bryan en Qiji

Bij de jongens Miniemen waren er ook een aantal spelers van onze club die
deelnamen, namelijk Miel Wellens en Thor Christiaen. Ze raakten allebei door hun
poule, wat een heel sterke prestatie is. In de kwartfinales hadden ze wel een sterke
tegenstander tegenover zich. Zo moest Thor het opnemen tegen de latere winnaar
Wannes Vandewiele (E2-Sint-Pauwels). Die bleek veel te sterk te zijn. Maar een dikke
proficiat aan Thor die veel progressie heeft gemaakt de laatste maanden! Ook
proficiat aan Miel om de poule te overleven en ook veel beter te worden de laatste
maanden!
Bij de jongens Junioren waren er wel een paar spelers die meededen van onze club.
Wolf en Noa speelden in dezelfde poule tegen elkaar, waar Wolf het haalde tussen
hen. Vervolgens haalde Wolf door mooie overwinningen een 2 e plaats in zijn poule,
waardoor hij door mocht naar de halve finale. Daarin was Victor De Baets (C4) van
TTC Lobos toch wat te sterk, maar heel mooi tornooi voor Wolf, die veel in zijn mars
heeft en nog progressie kan maken. Proficiat met jouw 4e plaats Wolf!
Bij de jongens -21 werd direct overgegaan naar
de finale aangezien er maar 2 spelers
ingeschreven waren. Deze ging tussen onze
Senne Heremans (B4) en Sven De Mol (B6) van
TTC Rooigem. Na een moeizame start van Senne
en een 1-1 stand ging hij er in de 3e & 4e set vlot
over met heel mooie rally’s en punten.
Overwinning bij de -21 voor onze nieuwe speler
voor onze B-ploeg. Proficiat Senne!
Podium -21 jongens met Senne

Dit waren de jeugdreeksen. We mogen spreken van een geslaagd criterium voor
onze jeugd! Proficiat nogmaals aan alle deelnemers en doe zo verder! De trainers
van onze club zijn heel fier!
Er waren ook klassementsreeksen bij de dames.
Bij de dames B was er maar 1 inschrijving; ons eigen nieuw bestuurslid Sara Van
Bostraeten (B2).
Proficiat aan Sara om zonder te spelen direct te winnen!
En tot slot gaan we over naar de veteranen die voor onze club deelnamen.

Bij de heren +60 was onze vriend en sponsor Rudi Nuytinck
ingeschreven. Hij had een goeie dag want hij won zijn reeks,
weliswaar zonder te spelen want hij was enige die zich had
ingeschreven…
Proficiat Rudi!

Podium veteranen 60+ met Rudi

Bij de dames +40 tenslotte deed onze Jiang Xiaojing (D2) mee, beter bekend als
Cindy. Ze overleefde gemakkelijk de poule en stoomde door naar de halve finale
waar ze het haalde van Esther De Wit (E4) van TTC Rooigem, om dan de finale te
verliezen tegen Elke Van Strydonck (C0) van TTC Stekene. Ze liet haar niet doen, maar
moest toch het onderspit delven. Knappe prestatie van onze Chinese speelster.
Proficiat met jouwe 2e plaats, Xiaojing!
Als slotwoord wil ik alleen nog meedelen dat we met onze club tonen dat we een
grote club zijn met goede spelers van verschillende leeftijden, waardoor we fier
mogen zijn op wat we gepresteerd hebben op dit criterium. Het was een eer voor
mij om er bij te zijn!
Tot een volgende tornooi!
Verslag: Kristof Van Lersberghe

10/10/2021: Nationaal Jeugdcriterium fase 1
Op zondag 10 oktober vond de eerste fase van het Nationaal Jeugdcriterium plaats
in Louvain-la-Neuve. Onze club werd er vertegenwoordigd door Bryan en Josse, met
Sara als coach. Beide spelers werden ingedeeld in de hoogste afdeling van de
preminiemen, in twee verschillende poules.
Op papier was Bryan de hoogst gerangschikte speler in
zijn poule, maar zeker op deze leeftijd zegt klassement
niet altijd alles en mag je spelers met een lager
klassement zeker niet onderschatten. Bovendien miste
Bryan nog wat matchritme na een lang verblijf in China,
waardoor hij niet steeds zijn hoogste niveau haalde.
Uiteindelijk slaagde hij er toch in al zijn wedstrijden te winnen, waarbij vooral de
laatste, tegen de tweede hoogst gerangschikte speler, een thriller was. De wedstrijd
ging boven de tien punten in de vijfde en beslissende set, waarbij Bryans duwbal op
matchpunt tegen nog net het kantje van de tafel raakt. Dankzij de sportiviteit van
zijn tegenstander, die meteen bevestigde dat het effectief kantje was, slaagde hij er

alsnog in de wedstrijd naar zich toe te trekken. Deze mooie prestatie zorgt ervoor
dat Bryan in de volgende fase in een hogere afdeling mag starten.
Josse was op zijn beurt de tweede hoogst gerangschikte
speler in zijn poule, met enkel een D2-speler die op
papier sterker zou zijn. Josse had moeite om zijn beste
niveau te halen tegen de minder goede spelers, maar
slaagde er alsnog in de meeste wedstrijden in zijn
voordeel te laten uitdraaien dankzij zijn grote vechtlust
en wil om te winnen. Enkel tegen de D2-speler,
waartegen hij overigens wel een zeer hoog spelniveau
haalde, en een bevriende speler uit de VTTL-kern, kwam Josse net tekort om de
overwinning binnen te halen. Hij eindigt zo als derde in zijn poule en zal in de
volgende fase opnieuw in dezelfde afdeling starten en een nieuwe kans krijgen om
te proberen promoveren.
Verslag: Sara Van Bostraeten - Foto’s: website VTTL

Quiz 18/12/2021
Wil je graag deelnemen
aan onze jaarlijkse quiz op
zaterdag 18 december,
wacht dan zeker niet te
lang alvorens je in te
schrijven.
Er zijn al 26 teams
ingeschreven en er blijven
dus maar 7 plaatsen meer
over.

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:

