
 

 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 
 

 

 

Geplande activiteiten:  
 

3 en 4/9: B-tornooi TTC Merelbeke  
 
Zoals we reeds voor de vakantie aankondigden, 
vindt op zaterdag 3 en zondag 4 september ons 
tornooi plaats in de sporthal van Merelbeke.  

 
Wil je nog inschrijven, haast je dan, woensdag 
31/8 worden de inschrijvingen afgesloten. 
 

Opgelet!! 
Doordat we al onze tafels nodig hebben voor 
het tornooi en die pas op dinsdag terug naar de 
club gebracht worden, zullen er op maandag 5/9 
geen trainingen zijn.  

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



9/9: City Nightrun met passage door onze club 
 
Op vrijdag 9/9 wordt in het centrum van 
Merelbeke de City Nightrun georganiseerd. 
Daarbij wordt er gelopen of gewandeld op 
een parcours van 7km waarbij men door 
verschillende gebouwen in Merelbeke 
passeert. Zo ook door ons lokaal. Op hetzelfde 
moment vindt daar een oefenwedstrijd van 
onze A-ploeg plaats. Onderweg zijn er ook 
lichteffecten, animaties en DJ-sets.  
 
Inschrijven: citynightrunmerelbeke.be 
 

 
 
 

10/9, 17/9, 24/9, 1/10: Meisjestrainingen 
 
Omdat we het fijn zouden vinden om, 
vooral bij de jeugdtrainingen, een beter 
evenwicht jongens-meisjes te hebben, 
doen we ook bij het begin van het 
nieuwe seizoen een extra inspanning 
om meisjes te motiveren voor onze 
sport.  
 
We voorzien in september-oktober vier 
trainingen, speciaal voor meisjes. We 
rekenen op jullie om hier wat reclame 
voor te maken bij meisjes in je familie 
of in je buurt.  
 
Die vier trainingen zijn gratis en de 
meisjes kunnen aansluitend ook 
deelnemen aan de gemengde 
jeugdtraining… 
 
Info: Sara Van Bostraeten 0476 044742 

 
 

25/9: Provinciaal criterium klassementen in Oosterzele  



 

 
 
 

PROVINCIAAL CRITERIUM 

HEREN 

Zondag 25/09/2022 

 SPORTHAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE 

Uurrooster: 09u00  Heren NG - E enkel 
 
   12u00  Heren D / C / B 
   

 

      REGLEMENT 

 

1.  Inschrijvingen via website https://competitie.vttl.be/tornooien ten laatste                               
 woensdag 21/09/2022  
 
2.  Het inschrijvingsgeld bedraagt: 8 € 
 Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname en zal per factuur opgevraagd 
 worden aan de club. 
 
3.  Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren, 
 zal bij  een niet verwittigd forfait of forfait minder dan 24u00 op voorhand verwittigd, de 
 voorziene boete van 15 € strikt toegepast worden. 
 
4.  Enkel spelers die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen. 
 
5.  Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal  

inschrijvingen per reeks. Opgave tijdens de poulewedstrijden, op eender welk tijdstip, 
betekent automatisch schrapping uit de poule. De eventueel gespeelde wedstrijden worden 
uit de rangschikking geschrapt. 

 
6.  Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld 
 wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers. 
 
7.  Het gebruik van de Gsm in de speelruimte is verboden. 
 
8.  De deelname aan het Provinciaal Kampioenschap kan doorslaggevend zijn voor een 
 eventuele selectie in de Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale- en/of VTTL organisaties. 
 
9.  Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is niet toegelaten. 
 
10. Gelieve de zaal “ proper “ achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b. 
 
11.  Er wordt gespeeld met “ Plastiek ballen Thibar *** tijdens het criterium. 

  



25/9:  Tornooi TTC Baarle 
 

 
 
25/9: Tornooi voor recreanten en NG’s in Oostende 
 

 
 



2/10: Provinciaal criterium leeftijd in Ninove 

 
 
Multimove 

PROVINCIAAL CRITERIUM 

JEUGD – VETERANEN - DAMES 

Zondag 02/10/2022 

SPORTCENTRUM ST. KRISTOFFEL, SCHUITSTRAAT 12, 
9401 POLLARE-NINOVE 

Uurrooster:  09u00 voor jongens/meisjes  
   (Benjamins – Preminiemen – Miniemen – Cadetten) 

11u30 voor dames/heren veteranen 
11u30 voor jongens/meisjes junioren en -21 
13u00 voor dames NG – D – C - B  
 

      REGLEMENT 

1.  Inschrijvingen via website https://competitie.vttl.be/tornooien ten laatste woensdag 
 28/09/2022.  
 
2.  Het inschrijvingsgeld bedraagt:   GRATIS voor de jeugdreeksen 
      8 € voor de dames & veteranen.  
 Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname en zal per factuur opgevraagd 
 worden aan de club. 
 
3.  Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren, 
 zal bij  een niet verwittigd forfait of forfait minder dan 24u00 op voorhand verwittigd, de 
 voorziene boete van 15 € strikt toegepast worden. 
 
4.  Enkel spelers die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen; 
 
5.  Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal  

inschrijvingen per reeks. Opgave tijdens de poule wedstrijden, op eender welk tijdstip, 
betekent automatisch schrapping uit de poule. De eventuele gespeelde wedstrijden worden 
uit de rangschikking geschrapt. 

 
6.  Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld 
 wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers. 
 
7.  Het gebruik van de Gsm in de speelruimte is verboden. 
 
8.  De deelname aan het Provinciaal Kampioenschap kan doorslaggevend zijn voor een 
 eventuele selectie in de Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale- en/of VTTL organisaties. 
 
9.  Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is niet toegelaten. 
 
10. Gelieve de zaal “ proper “ achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b. 
 
11.  Er wordt gespeeld met “ Plastiek ballen Thibar *** tijdens het criterium. 



Ook de multimove gaat in september weer van start.  
Hieronder vinden jullie de data van de multimovelessen tot aan de kerstvakantie. De 
lessen gaan door van 16u30 tot 18u. Meer info: Kaat Geentjens  0476/842893. 
 
17 september 2022 
24 september 2022 
1 oktober 2022 
15 oktober 2022 
22 oktober 2022 
29 oktober 2022 
12 november 2022 
19 november 2022 
26 november 2022 
3 december 2022 
10 december 2022 
 

Verslagen 
15/8/2022: Clubkampioenschap dubbel 
Op maandag 15/08/2022 werd na 2 jaar nog eens het clubkampioenschap dubbel 
gespeeld. Bij aanvang van het tornooi waren er uiteindelijk 26 spelers. De spelers 
werden netjes in 2 potten verdeeld waarbij de hoogst geklasseerde spelers in pot A 
terecht kwamen en de lager geklasseerde spelers in pot B. Een speler uit pot A werd 
door “onschuldige hand” Sara gekoppeld aan een speler uit pot B. We kregen zo 13 
duo’s verdeeld over 2 poules. Hieronder vind je de uitslagen van de poules. 
 

  Poule A                 

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 Eindstand 

1 Tim Blanckaert / Axel Waegenaer   3 - 0 2 - 3 3 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 0 2 

2 Alexander Van Paemel / Patrick Depreter 0 - 3   1 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3 1 - 3 7 

3 Robin Van Regenmortel / Jolan Moerman 3 - 2 3 - 1   3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 1 

4 George Chapodze / Rudi Steyaert 1 - 3 3 - 0 1 - 3   3 - 0 3 - 1 3 - 2 3 

5 Yann Veys / Ruben Arens 0 - 3 3 - 0 0 - 3 0 - 3   3 - 1 3 - 1 4 

6 Jo Willems / Jean-Pierre DeSmet 1 - 3 3 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 3   3 - 0 5 

7 Werner Cocquyt / Raphaël Cocquyt 0 - 3 3 - 1 0 - 3 2 - 3 1 - 3 0 - 3   6 

 
  Poule B               

  Naam 1 2 3 4 5 6 Eindstand 

1 Rudi Nuytinck / Jasper Vermeulen   1 - 3 3 - 1 3 - 0 1 - 3 3 - 0 3 

2 Kristof Van Lersberghe / Luc Verlee 3 - 1   3 - 0 3 - 1 0 - 3 3 - 2 2 

3 Remy Monteyne / Lisette Van Heesbeke 1 - 3 0 - 3   3 - 0 0 - 3 1 - 3 5 

4 Sven De Wolf / Anne Bernath 0 - 3 1 - 3 0 - 3   0 - 3 1 - 3 6 

5 Sara Van Bostraeten / Katty De Walsche 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0   3 - 0 1 

6 Dirk De Bosschere / Patricia Rottiers 0 - 3 2 - 3 3 - 1 3 - 1 0 - 3   4 

 
Na de poules werd er alleen nog verder gespeeld met de nummers 1 en 2 van elke 
poule.  



De halve finales werden als volgt samengesteld: 
Robin Van Regenmortel en Jolan Moerman namen het op tegen Kristof Van Lersberghe 
en Luc Verlee en Tim Blanckaert en Axel Waegenaer keken Sara Van Bostraeten en 
Katty De Walsche in de ogen. Robin en Jolan bewezen dat de jeugd de toekomst is en 
wisten Kristof en Luc te verschalken. In de andere halve finale versloegen Tim en Axel 
enigszins verrassend Sara en Katty.  
In de finale namen Tim en Axel revanche voor de verloren poulewedstrijd tegen Robin 
en Jolan. Tim en Axel kroonden zich zo terecht tot het sterkste duo van de dag. Sara en 
Katty versloegen Kristof en Luc voor de 3de plaats. Proficiat aan de winnaars en dank 
aan alle deelnemers voor de gezellige clubavond. 

 
 
 

Eindstand Naam 

1 Tim Blanckaert / Axel Waegenaer 

2 Robin Van Regenmortel / Jolan Moerman 

3 Sara Van Bostraeten / Katty De Walsche 

4 Kristof Van Lersberghe / Luc Verlee 

 
 
 
 
 

Winnaars clubkampioenschap dubbel 2022 

 

 
Volledig podium clubkampioenschap dubbel 2022 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



WE ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK 
NAAR M/V/X MET TALENT 
 

Het is niet altijd makkelijk om een manier te vinden om al onze leden te 
bereiken. De nieuwsbrief, website, Facebook, e-mail, … er zijn veel 
manieren om de leden op de hoogte te houden van wat er leeft 
in de club.  

Hier kruipt echter heel wat tijd in en we zouden het dan ook fijn vinden 
mocht iemand ons daar wat bij helpen.  
Heb jij een vlotte pen, ben je thuis in sociale media, heb je frisse ideeën over hoe we 
de jonge en iets minder jonge leden kunnen informeren, geef dan 
zeker een seintje (voorzitter@ttcmerelbeke.com)! We kijken dan 
samen wat haalbaar is… 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
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:  

 

http://www.trooper.be/

