NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Start seizoen 2020-2021:
Traditioneel organiseren we bij het begin van elk seizoen een vergadering voor onze
leden waarop we alle belangrijke informatie over de club en haar werking geven.
Dit jaar is echter anders. Het coronavirus is nog niet verdreven en bijeenkomsten
van grote groepen mensen zijn nog steeds niet mogelijk.
We bezorgen jullie dan ook de nodige informatie via deze nieuwsbrief.
Vanaf begin september zullen in de bar clubboekjes te verkrijgen zijn waarin alle
informatie nog eens gegroepeerd is. Het clubboekje zal ook op de website staan. Je
ontvangt het wachtwoord voor toegang tot deze pagina begin september per mail.
Nog vragen? Contacteer dan gerust een trainer of iemand van het bestuur.

Algemene informatie:
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris en interclub
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Kaat Bossuyt
Jo Willems
Ann Dejonckheere
Philippe De Rycke
Bjorn Neirinck
Stijn Spitaels
Elie Verbeelen

0498/534504
0473/236132
0474/589987
0499/969599
0473/525575
0478/290444
0474/012963

Trainers, planning trainingen en zaalbezetting:
Naam

Verantwoordelijke

Trainer

GSM

Mail

Baklicharov Georgi

maandag en individueel

0479/731056 georgi.baklicharov@hotmail.com

Baklicharov Nikolai

individueel

0473/399589 Nikolai.baklicharov@hotmail.com

De Prijck Katy

Kids-Ping

Geentjens Kaat

multimove

Multi, Kids-Ping en ind

0476/842893 kaat1995@live.be

Ghequiere Alan

zondag

zondag

0474/286349 alan.ghequiere@gmail.com

Haerick Hanne

Kids-Ping

Hendrickx Cynthia

multimove

Neirinck Bjorn

jeugdtraining en Kids-Ping woe, Kids-Ping en ind

Spitaels Leen
Spitaels Stijn

multimove
maandag

Termote Niek
Van Bostraeten Sara

Maandag:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Woensdag:
Woensdag:
Donderdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zaterdag:
Zaterdag:
Zaterdag:
Zaterdag:
Zondag:

maandag

0478/290444 stijnspitaels365@hotmail.com

woensdag (beginners)
zaterdag

Van Regenmortel Robin

Willems Jo

0473/525575 bjornneirinck@hotmail.com

jeugdcompetitie

zaterdag en individueel

0476/044742 saravanbos@hotmail.com

zaterdag en individueel

0479/193271 Robin.vr@hotmail.be

reserve

0473/236132 jowillems@vttl.be

14.00u – 16.00u: Vrije training voor senioren
19.30u – 21.00u: Begeleide training competitiespelers
20.00u – 23.00u: Vrije training competitiespelers
16.15u – 17.45u: Jeugd beginners meer uitleg verder in de nieuwsbrief
18.00u – 19.30u: Jeugd gevorderden meer uitleg verder in de nieuwsbrief
19.45u – 22.30u: Vrije training ABCD-ploeg
17.45u – 19.15u: Kids-Ping
19.30u – 22.30u: Recreanten
20.00u – 23.30u: Competitie provinciale ploegen (E, F, G, H, I, J, K en L)
09.30u – 11.00u: Jeugd beginners meer uitleg verder in de nieuwsbrief
11.15u – 12.45u: Jeugd gevorderden meer uitleg verder in de nieuwsbrief
13.30u – 16.00u: Jeugdcompetitie (A, B, C, D)
16.30u – 18.00u: Multimove
19.00u – 23.00u: Competitie A, B, C en D
09.00u – 11.30u: Begeleide training competitiespelers (zie agenda website)

Juni ‘21:
Juli ’21:
Schoolvakanties:

Enkel training op dinsdag- en donderdagavond
Training op dinsdagavond vanaf 19u30
Enkel jeugdtraining op de eerste zaterdag

Hervorming jeugdtrainingen:
Door de coronamaatregelen passen we onze trainingen aan.
De jeugdspelers worden onderverdeeld in twee groepen. Iedere jeugdspeler wordt per mail
ingelicht over de groep waarbij hij/zij ingedeeld is. Nieuwe spelers sluiten aan bij groep 2.
We zullen voor beide groepen elke woensdag en elke zaterdag 1 trainingsmoment voorzien
van telkens 1u30. In het begin vragen wij om 1 van de mogelijke dagen te kiezen. Zo zijn we
zeker dat elke jeugdspeler zeker 1 keer kan trainen. Mochten we merken dat er ruimte is om
2 maal te trainen zullen we dit communiceren. Spelers van groep 1 mogen ook deelnemen
aan de “volwassenentrainingen”, maar let op, de jeugdtrainingen gaan voor op de andere
trainingen!
Groep 1 (mogelijkheid om 2-3 keer te trainen, voorkeur voor jeugdtraining)
Trainingsmogelijkheden:
1) Jeugdtraining woensdag 18u00-19u30 OF jeugdtraining zaterdag 11u15-12u45
Inschrijven via deze link: (kies 1 moment per week)
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_1
2) Volwassen training maandag 19u30-21u00
Inschrijven via deze link:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Geleide_training_maandag
3) Vrije training dinsdag vanaf 20u00
Inschrijven via deze link:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Vrije_training_dinsdag
Groep 2 (voorlopig 1 mogelijkheid om te trainen)
Trainingsmogelijkheden:
Woensdag 16u15-17u45 OF zaterdag 9u30-11u00
Inschrijven via deze link: (kies 1 moment per week)
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_2

Reserveren voor trainingen:
Voorlopig zal er nog steeds moeten gereserveerd worden voor de trainingen.
Om alle spelers de kans te geven om regelmatig te trainen, zouden we willen vragen om
alleen in te schrijven voor de trainingen die voorzien zijn voor jou. Competitiespelers
kunnen niet inschrijven voor recreantentrainingen en omgekeerd. Gelieve je reservatie
tijdig te annuleren als je toch niet kan komen!
Je kan reserveren aan de hand van volgende links:

Maandag
14u – 16u: Senioren/recreanten
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Senior_training_maandag
19u30 – 21u: Geleide training competitiespelers
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Geleide_training_maandag

Dinsdag
20u – 23u: Vrije training competitiespelers
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Vrije_training_dinsdag

Woensdag
16u15 – 17u45: Jeugdtraining Groep 2
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_2
18u – 19u30: Jeugdtraining Groep 1
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_1
19u45 – 22u30: Vrije training ABCD ploeg
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Training_A-D_ploeg

Donderdag
17u45 – 19u15: Kids Ping
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Kidsping
19u30 – 22u30: Recreanten
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Recreanten_donderdag

Zaterdag
09u30 – 11u: Jeugdtraining Groep 2
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_2
11u15 – 12u45: Jeugdtraining Groep 1
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_Groep_1

Zondag
09u – 11u30: Geleide training Alan
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Training_Alan

Multimove en kidsping:
Het schooljaar staat weer voor de deur en een vlot schooljaar kan niet zonder MULTIMOVE!
Hieronder kan je de data en locaties vinden.
Er kunnen nog nieuwe multimovertjes ingeschreven worden. Neem daarvoor contact op met
Kaat Geentjens: kaat1995@live.be, 0476/842893.
Datum

Locatie

Datum

Locatie

12 september 2020

Club

16 januari 2021

Club

19 september 2020

Club

23 januari 2021

Club

26 september 2020

Club

06 februari 2021

Club

03 oktober 2020

Club

20 februari 2021

Club

17 oktober 2020

Club

13 maart 2021

Club

24 oktober 2020

Club

20 maart 2021

Club

14 november 2020

Club

27 maart 2021

Club

21 november 2020

Club

17 april 2021

Club

05 december 2020

Club

24 april 2021

Club

12 december 2020

Club

08 mei 2021

Club

19 december 2020

Club

Ook de KIDSPING gaat weer van start.
Op 24/9 kunnen de kidspingers vriendjes meebrengen, zodat die ook kennis kunnen maken
met onze sport.

Competitie 2020-2021:
Competitie volwassenen:
Planning thuismatchen:
- A en B op zaterdag om 19u
- C en D op zaterdag om 19u
- E, F, K en L samen op vrijdag om 20u: E en F in zaal A / K en L in zaal B
- G, H, I, en J samen op vrijdag om 20u: G en H in zaal A / I en J in zaal B
- Veteranen A en B op vrijdag om 20u op speelvrije weken
- Dames op zaterdag om 13u30
Afspraken ploegopstelling:
- Voor het begin van het seizoen ontvangt iedere speler een invullijst waarop hij aanduidt
wanneer hij kan spelen. Hij/zij bezorgt die lijst aan Jo.
- Bij het begin van iedere speelweek stuurt Jo een mail of sms met de vraag om de deelname
voor die week te bevestigen.
- De definitieve ploegopstelling voor elke speelweek wordt in de loop van de week per mail
naar alle spelers gestuurd en verschijnt op de website (op een met een paswoord beveiligde
pagina).
Taken van de kapitein:
Jo duidt voor elke ploeg een kapitein aan die instaat voor volgende formaliteiten:
- Uitwedstrijden: sterktelijst en wedstrijdblad
- Thuiswedstrijden:
 goed verloop van de wedstrijden
 invullen van de uitslagen op de computer
 afprinten en ondertekenen van het wedstrijdblad (voor uit- en thuisploeg, in
geval van opmerkingen: bijkomend exemplaar)
 aanbieden van consumptie aan bezoekers
 verzamelen uit- en thuisploeg voor het eten (voorlopig niet van toepassing)
Indien een speler in de loop van de avond stopt wegens blessure of ziekte dan moet er een
doktersattest worden voorzien om een boete te vermijden.
Aanpassingen n.a.v. COVID-19:
- Kleedkamers en douches zijn nog niet open.
- Zowel de thuisploegen als de bezoekers blijven de ganse avond in hun zaal en bijhorende
cafetaria. Er zullen stoelen voorzien zijn in de zaal en in de cafetaria voor de spelers (per
ploeg). Iedereen houdt zich aan een vaste plaats in de zaal en cafetaria.
- De kapiteins van de thuisploegen die in de B-zaal spelen mogen wel in de cafetaria om de
wedstrijden op de computer in te vullen.
- De toiletten zijn beschikbaar voor alle ploegen.
- Mondmasker ten allen tijde verplicht. Enkel tijdens het spelen zelf en terwijl je aan tafel zit in
de cafetaria mag het mondmasker af.
- Er is geen eten voorzien na de wedstrijd.
- De club sluit ten laatste om 01u00.

Competitie jeugd:
Planning thuismatchen: zaterdag vanaf 13u30
Afspraken ploegopstelling:
- Voor het begin van het seizoen ontvangen de ouders van elke jeugdspeler een invullijst
waarop ze aanduiden wanneer hun zoon/dochter kan spelen en wanneer ze kunnen instaan
voor het vervoer. Ze bezorgen die lijst aan Jo.
- Jo maakt een lijst op van alle speelweken met voor elke week de ploegopstelling van de
verschillende jeugdploegen en de chauffeurs voor de uitwedstrijden.

Enkele algemene afspraken:
- Alle competitiespelers zijn zeker tijdig aanwezig. Om 19u10 voor de volwassen competitie op
vrijdag en om 13u voor de jeugdcompetitie.
- Competitie steeds in de clubuitrusting.
- We zouden willen vragen om de zaal na gebruik steeds netjes achter te laten: balletjes
verzamelen en op de juiste plaats opbergen, blikjes en ander afval in de juiste vuilnisbak,
flesjes terugbrengen naar de toog, stoelen en tafels op hun plaats.
- Gelieve tijdens de trainingen en wedstrijden gebruik te maken van de bakken in zaal A om
jouw sportzak en kledij op te bergen. De kleedkamers zijn voorlopig nog buiten gebruik
wegens coronamaatregelen.
- Gelieve dus geen kledij of sportzakken in de cafetaria achter te laten. Zeker geen sportzakken
op tafel plaatsen aangezien dat soms sporen achterlaat.

Aankoop tafeltennismateriaal:
We hebben met de club een overeenkomst met materiaalsponsor Killypong.
Onze leden krijgen 15% 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
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 15u - 19u
Woensdag: 15u - 18u
Donderdag: 15u - 18u
Vrijdag: 14u - 18u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten
Contactgegevens Winkel + bestellingen (afhalen winkel Gent)
Gianni Decock, 0477.91.65.99, killypongwvl-gianni@outlook.com
Vermeld bij je aankoop zeker dat je lid bent van TTC Merelbeke zodat je in aanmerking
komt voor de korting.

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.

Overzicht activiteiten 2020-2021 (onder voorbehoud ikv Corona)
Oost-Vlaamse jeugdorganisaties 2020-2021
04/10/2020: Prov Criterium jeugd in sporthal De Kluize te Scheldewindeke
https://ovl.vttl.be/Bestanden/ProvCritLeeftijdreeksen2020-2021.pdf
15/11/2020: eerste fase jeugdliga in sporthal De Veldmuis te Geraardsbergen
10/01/2021: Prov Kampioenschap jeugd in sporthal De Kluize te Scheldewindeke
31/01/2021: tweede fase jeugdliga
14/03/2021: derde fase jeugdliga
Vlaamse jeugdorganisaties 2020-2021
11/11/2020: Vlaamse jeugdkampioenschappen*
22/11/2020: eerste fase VJC in Oost-Vlaanderen, sporthal De Veldmuis te Geraardsbergen
24/01/2021: tweede fase VJC in West-Vlaanderen, sporthal Schiervelde in Roeselare
21/03/2021: derde fase VJC in Limburg
06/06/2021: finale fase VJC in Vlaams-Brabant, sporthal Redingenhof te Leuven*
* Deelname enkel mogelijk via kwalificatie
Andere organisaties 2020-2021
27/09/2020: Prov Criterium heren in sporthal De Kluize te Scheldewindeke
https://ovl.vttl.be/Bestanden/ProvCritKlassementen2020-2021.pdf
04/10/2020: Prov Criterium dames en veteranen in sporthal De Kluize te Scheldewindeke
https://ovl.vttl.be/Bestanden/ProvCritLeeftijdreeksen2020-2021.pdf
09/01/2021: Prov Kampioenschap klassementen (heren en dames) in sporthal De Kluize te
Scheldewindeke
10/01/2021: Prov Kampioenschap veteranen in sporthal De Kluize te Scheldewindeke
05/03/2021: Finale Beker van OVL
24/04/2021: Provinciale eindrondes in sporthal OCP in De Pinte
Organisaties TTC Merelbeke 2020-2021
19/12/2020: quiz TTC Merelbeke, jeugdcentrum De Gnirk, Molenhoek, Merelbeke
05/01/2021: clubkampioenschap dubbel en nieuwjaarsreceptie
28/02/2021: etentje TTC Merelbeke
13/03/2021: avond van de supporter (A – Chatelet A en B – Don Bosco B)
13/05/2021: clubkampioenschap enkel

Maak kennis met Trooper en steun TTC Merelbeke!
Trooper is een website die ervoor zorgt dat TTC Merelbeke een percentje ontvangt op al
jouw online aankopen, zonder dat jou dat ook maar één cent meer kost…

Hoe werkt Trooper?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (https://www.trooper.be/ttcmerelbeke).
2. Je kiest de online shop waar je aankopen wil doen.
3. Je komt direct terecht op de webshop van jouw keuze.
4. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder extra te betalen.
5. De shop betaalt een percentje aan onze club.
Heel veel grote webshops werken samen met Trooper: Bol.com, Booking, Coolblue, Torfs,
Takeaway…
Neem zeker eens een kijkje!

Met dank aan onze sponsors:

