NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

Geplande activiteiten:
2/10: Provinciaal criterium leeftijden en dames in Ninove
Op zondag 2 oktober vindt in Ninove het provinciaal criterium voor jeugd, veteranen
en dames plaats.
De inschrijvingen zijn afgesloten en er zal een heel legertje spelers van TTC Merelbeke
aanwezig zijn, zowel bij de jeugd als bij de veteranen en de dames.
Er wordt voor zondag slecht weer voorspeld, je kan dus maar beter eens afzakken naar
Ninove om onze spelers aan te moedigen…

6/10 van 20u tot 21u: Initiatie voor recreanten
Ook dit seizoen voorzien we enkele geleide trainingen voor recreanten.
De eerste training, onder leiding van Stijn, zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober.
Deelname is gratis. Wil je graag meedoen, schrijf je dan zeker in
(voorzitter@ttcmerelbeke.com), de plaatsten zijn beperkt. De A-zaal blijft vrij voor de
spelers die niet deelnemen aan de initiatie.

10/10 van 14u tot 17u: Opendeurnamiddag voor 55+
De recreantentrainingen op maandagnamiddag zijn in enkele jaren uitgegroeid tot een
druk bezochte activiteit. We willen echter ook nu weer, bij het begin van het seizoen,
de deuren open zetten voor nieuwe 55-plussers.
Ken je iemand in je familie of kennissenkring die hier interesse voor kan hebben, nodig
die dan gerust uit om eens te komen kennismaken.

23/10: Eerste fase van de jeugdliga
Binnenkort vindt de eerste fase van de jeugdliga plaats. Dit is een laagdrempelig
tornooi dat perfect geschikt is om een eerste tornooi-ervaring op te doen tegen andere
beginnende spelers, maar ook voor de meer ervaren spelers is hier zeker een uitdaging
te vinden. Aarzel niet om één van de trainers te contacteren als je graag eens zou
deelnemen, maar nog vragen zou hebben.

29/10: Avond van de supporter

Hoog tijd om de traditie van de
Avond van de supporter nieuw leven
in te blazen met de wedstrijden:
Merelbeke C – Turnhout A
Merelbeke D – Oostduinkerke A
Zoals dat ook vóór corona het geval
was, trakteren we weer alle
aanwezige supporters op gratis
frietjes.
De frietjes zullen klaar zijn tegen
18u15, zodat iedereen kan bediend
worden vóór de start van de
wedstrijden om 19u.

Noteer ook zeker al in je agenda:
17/12: Quiz
Onze jaarlijkse quiz staat gepland op 17/12. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur
uit en kan er ingeschreven worden. Begin dus al maar een ploegje samen te stellen…

Verslag Provinciaal criterium klassementen:
Op zondag 25/9 vond het provinciaal criterium klassementen plaats in Oosterzele. Van
onze club waren 8 deelnemers ingeschreven. In de reeksen NG, E, C en B stond een
speler van TTC Merelbeke op het podium. Proficiat!

Enkele foto’s:

Meisjestrainingen
In
september
gingen
onze
jeugdtrainingen weer van start
volgens het gebruikelijke schema,
maar extra dit jaar zijn onze
wekelijkse
MEISJESTRAININGEN.
Vorig jaar organiseerden we al een
reeks van drie trainingen en nu
pikken we de draad weer op.
We zijn dit project gestart met een
reeks van vier lessen op zaterdag van
9u15-10u15. Telkens was er een
mooi groepje van een achttal
speelsters aanwezig, een mix van nieuwe meisjes en meisjes die al lid waren van onze
club. We leerden de basis van het tafeltennis aan: opslag, contra voorhand, contra
rughand en verplaatsingen aan tafel.
Gezien de vele lachende gezichtjes en het enthousiasme van de meisjes iedere week
hebben we beslist om de trainingen wekelijks verder te laten doorlopen. Meisjes
blijven natuurlijk ook welkom op onze "gewone" jeugdtrainingen of kidspingtrainingen
(voor de allerjongsten), maar ons wekelijkse uurtje op zaterdagochtend (9u15-10u15)
enkel voor meisjes blijft.
Uiteraard zijn nieuwe meisjes nog altijd heel erg welkom, dus mocht je een meisje
kennen die graag wil leren tafeltennissen, aarzel niet om ze uit te nodigen!
Met alle vragen over dit project kan je terecht bij Sara (saravanbos@hotmail.com of
0476 04 47 42).

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:

