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Versoepelingen coronamaatregelen: 
Vanaf 1 oktober gaan enkele versoepelingen van de coronamaatregelen in.  

Concreet betekent dit voor onze werking dat mondmaskers niet meer moeten 

gedragen worden. Dit betekent natuurlijk niet dat ze niet meer gedragen mogen 

worden. Voel je je er beter bij om nog even voorzichtig te zijn, draag dan gerust nog 

je masker! 

Het aantal deelnemers aan de trainingen is niet meer gelimiteerd. Voor vrije 

trainingen is het dan ook niet meer nodig om te reserveren.  

Om praktische redenen behouden we het systeem van de reserveringen wel voor de 

geleide trainingen. Gelieve dus hiervoor te blijven inschrijven.  

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 zullen ramen en deuren moeten 

open blijven.  

Verder rekenen we er natuurlijk nog steeds op dat je bij ziekte of hoogrisicocontact 

met een besmette persoon niet naar de club komt. 

 

 



 

Trainingen op zondag:   
Voor Alan is het dit seizoen niet meer mogelijk om elke zondag training te geven. Wil 

je op zondagmorgen komen trainen, controleer dan zeker eerst de website. Je zal 

daar merken voor welke data er een reserveringslink is. Op de andere zondagen is 

er geen training.  

 

Tornooien:  

3/10: Provinciaal criterium jeugd, dames, veteranen:  

 
 



 

 

24/10: Jeugdliga fase 1  
 

Ook in het seizoen 2021-2022 zal de provinciale 
werking een jeugdliga in drie fasen 
organiseren. Dit is een tornooi waar jeugdspelers 
van elk niveau terecht kunnen. De spelers 
worden volgens niveau ingedeeld en er worden 
voor iedere speler ongeveer 6 wedstrijden 
voorzien. 
 

1ste fase in Oosterzele  
Wanneer: Zondag 24 oktober 2021, start om 9u30, einde voorzien rond 17u 
Waar: Sporthal De Kluize, Sportstraat 5, 9860 Oosterzele 
Inschrijven: mail naar bjornneirinck@hotmail.com, ten laatste op woensdag 20/10 
 

Overzicht jeugdtornooien 2021-2022 
info en inschrijven via bjornneirinck@hotmail.com 

*Jeugdliga fase 1 (24 oktober 2021 te Oosterzele) 

*Vlaams jeugdcriterium voor geboortejaar 2010 of jonger (21 november 2021 te 

Lille (Antwerpen)) 

*Provinciaal kampioenschap jeugd (9 januari 2022 te Oosterzele) 

*Vlaams jeugdcriterium voor geboortejaar 2010 

of jonger (23 januari 2022 te Geraardsbergen) 

*Jeugdliga fase 2 (27 februari 2022, locatie nog te 

bepalen) 

*Vlaams jeugdcriterium voor geboortejaar 2010 

of jonger (27 maart 2022 te Schiervelde) 

*Jeugdliga fase 3 (24 april 2022 te Maldegem) 

 

28/10: Initiatie voor recreanten: 
Voor de nieuwe recreanten, maar ook voor diegenen die graag hun kennis nog eens 

opfrissen, voorzien we op donderdag 28 oktober een uurtje gratis initiatie.  

De les start om 20u en loopt tot +/- 21u00.  

Inschrijven kan bij Kaat 0498 534504, voorzitter@ttcmerelbeke.com  

Recreanten die liever niet deelnemen aan de training kunnen die avond ook vrij 

spelen.  
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Competitie:  
Het is altijd fijn om een beetje op de hoogte te blijven van hoe het de verschillende 

ploegen van TTC Merelbeke vergaat in de competitie. Zie jij het zitten om af een toe 

een verslagje te schrijven van een wedstrijd, stuur dit dan gerust door naar 

voorzitter@ttcmerelbeke.com.  

 

We ontvingen bij de start van de competitie al enkele groepsfoto’s:  

 
   C-ploeg: Mario, Sara, Hierro, Alan      F-ploeg: William, Stefaan, Jo, Koen 

 

  

 I-ploeg: Joris, Kurt, Cindy, Gunter    J-ploeg: Sven, Stefaan, Antony, Stijn  

 

 

 K-ploeg: Björn, Yonas, Stefaan, Jahid   L-ploeg: Ignace, Bart, Joakim, Robin 
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Eerste B-Tornooi van Merelbeke: een groot succes! 
 

Op 4 en 5 september vond de eerste editie van ons tornooi 

plaats.  Podium-, actie- en sfeerfoto’s vind je terug op onze 

website en op Facebook.  

 

 

We willen ook graag alle vrijwilligers die deze organisatie 

mogelijk maakten van harte bedanken! 

 

Resultaten:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Provinciaal criterium Heren  
Op zondag 26/9 vond in Oosterzele het Provinciaal Criterium Heren plaats.  

Heel wat spelers van TTC Merelbeke waren aanwezig en enkelen haalden mooie 

resultaten: 

 

 

            

            

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Stiévenart, 1ste plaats Heren C 



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:  
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