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Start seizoen 2021-2022: 
Na een lange en moeilijk coronaperiode hopen we het seizoen 2021-2022 weer min 

of meer normaal te kunnen starten.  

We nodigen jullie dan ook weer uit op een startvergadering op dinsdag 31 augustus 

om 19u30 waarop we jullie wat informatie geven over de club en het verloop van de 

trainingen en competities.  

Al deze informatie bundelen we nog eens in een clubboekje dat ook op de website 

zal staan. Je ontvangt het wachtwoord voor de toegang tot deze pagina begin 

september per mail.  

  

 

 

 

 

 



Overzicht trainingen:   
 

Maandag:  14.00u – 16.00u: Vrije training voor recreanten 

Maandag: 19.30u – 21.00u: Begeleide training competitiespelers  

Dinsdag: 20.00u – 23.00u: Vrije training competitiespelers 

Woensdag: 16.15u – 17.45u: Jeugd beginners   

Woensdag: 18.00u – 19.30u: Jeugd gevorderden   

Woensdag: 19.45u – 22.30u: Vrije training ABCD-ploeg 

Donderdag: 17.45u – 19.15u: Kids-Ping 

Donderdag: 19.30u – 23.30u: Recreanten 

Vrijdag: 20.00u – 23.30u: Competitie provinciale ploegen (E, F, G, H, I, J, K en L) 

Zaterdag: 10.30u – 12.00u: Jeugd beginners en gevorderden  

Zaterdag: 13.30u – 16.00u: Jeugdcompetitie (A, B, C, D) 

Zaterdag: 16.30u – 18.00u: Multimove 

Zaterdag:     19.00u – 23.00u: Competitie A, B, C en D 

Zondag:        09.00u – 11.00u: Begeleide training competitiespelers   

 

Juni ‘22:  Enkel training op dinsdag- en donderdagavond 

Juli ’22:  Training op dinsdagavond vanaf 19u30 

Schoolvakanties: Enkel jeugdtraining op de eerste zaterdag 

 

Reserveren voor trainingen: 
Om te vermijden dat er teveel spelers tegelijk aanwezig zijn en daardoor de 

veiligheid inzake corona niet gegarandeerd kan worden, vragen we om voorlopig 

nog te reserveren voor de trainingen. Je vindt alle informatie over het reserveren en 

de links voor de verschillende trainingen op de website.  

Gelieve ook zeker je reservatie tijdig te annuleren als je toch niet kan komen! 

 

Meisjes gezocht:  
Tot onze spijt moeten we vaststellen dat er nog steeds zeer weinig meisjes 

instromen bij onze jeugd. Doordat die weinige meisjes meestal in een groep met 

bijna alleen jongens terecht komen haken ze vaak ook snel weer af.  

Hoog tijd dat hier wat verandering in komt! 

Ken jij meisjes die op zoek zijn naar een leuke sport, nodig ze dan zeker uit om eens 

te komen proeven van tafeltennis! 

 

 

 

 

 

 



 

Multimove en kidsping:  

 

  
  

 



 

Competitie:  
3/9: Start competitie veteranen 

17/9: Start competitie heren en jeugd 

 

Enkele algemene afspraken:  
 

- Alle competitiespelers zijn zeker tijdig aanwezig. Om 19u10 voor de volwassen 

competitie op vrijdag, om 18u voor de competitie op zaterdagavond en om 

13u voor de jeugd- en damescompetitie op zaterdagnamiddag.   

- 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 geen kledij of sportzakken in de cafetaria achter te laten. Gebruik de 

bakken in de A-zaal.  

 



 

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. 

 

Organisaties TTC Merelbeke 2021-2022: 
31/8: Startvergadering in de club om 19u30 

 

4 en 5/9: Tornooi van Merelbeke:  

 

http://www.tafeltennis.be/
mailto:Killypongwvl@outlook.com


 

 

6/9, 13/9, 20/9, 27/9 en 4/10: Kennismakingstrainingen voor 55-plussers 

 

 
 

14/11: Herfstcriterium veteranen ism VTTL, meer info volgt later 

 

18/12: quiz TTC Merelbeke, jeugdcentrum De Gnirk, Molenhoek, Merelbeke 

 

13/3/2022: etentje TTC Merelbeke 

 

Uitnodiging City Nightrun 
 

Bij deze stratenloop door Merelbeke is een 

speciaal gunsttarief voorzien voor deelnemers 

van sportclubs. Vanaf 10 inschrijvingen betalen 

de deelnemers €10 ipv €12. Ben je 

geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, geef 

dan een seintje.  

 

Meer info over dit evenement vind je op 

www.nightrunmerelbeke.be  

 

 

 

 

 

 

 

Bij de start van het nieuwe tafeltennisseizoen organiseert 
TTC Merelbeke, in samenwerking met de Vlaamse 
Tafeltennisliga, een korte lessenreeks waarin 55-plussers 
in een gezellige sfeer kunnen kennismaken met onze fijne 
sport.  
 
Wanneer?  
Maandag 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 en 4/10, telkens van 14u30 
tot 15u30 
 
Waar? 
Lokaal TTC Merelbeke, Plataan 2 in Merelbeke 
 
Prijs? 
Deze 5 kennismakingslessen zijn gratis.  
 
Meebrengen?  
Sportieve kledij en schoenen die geen strepen maken op 
de sportvloer. Paletjes en balletjes zijn aanwezig in de 
club.  
 
Meer info?  
Kaat Bossuyt,0498534504,voorzitter@ttcmerelbeke.com               
 

http://www.nightrunmerelbeke.be/


 

 

 

 
 

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:  

 

 


