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Geplande activiteiten:  

12/12: Initiatie voor recreanten  
Gratis initiatieles door Elie voor recreanten van TTC Merelbeke.  

Start: 20u stipt, einde: 21u30 

Het aantal plaatsen in beperkt tot twaalf, schrijf dus zeker tijdig in als je hier wil 

aan deelnemen: kaat.rik@gmail.com 

 

21/12: Quiz 
De inschrijvingen voor de quiz liepen dit jaar uitzonderlijk vlot binnen. 

29 teams pakken op zaterdag 21 december uit met hun algemene kennis.  

We duimen voor de vele ploegen met TTC Merelbeke-leden.  

mailto:kaat.rik@gmail.com


Begin januari worden traditiegetrouw de provinciale 

kampioenschappen georganiseerd:  
 

4/1/2020: Klassementsreeksen: 
 

 
5/1/2020: Reeksen jeugd en veteranen: 
 

 
Inschrijven kan tot 1 januari via www.competitie.vttl.tornooien 

 

http://www.competitie.vttl.tornooien/


 

Jeugd:  

11/11: Vlaamse jeugdkampioenschappen (verslag door Björn 

Neirinck) 
De jeugdwerking van TTC Merelbeke probeert elk jaar te groeien in kwantiteit en 

kwaliteit en dit werpt zijn vruchten af. Er werden dit jaar maar liefst vier spelers 

geselecteerd om op 11 november deel te nemen aan de Vlaamse 

jeugdkampioenschappen. En jawel, voor het eerst in de geschiedenis van TTC 

Merelbeke behaalde één van onze spelers ook een medaille. Niet brons of zilver 

maar meteen GOUD. Nikolai 

Baklicharov won met knap 

tafeltennis en veel inzet de 

juniorenreeks. 

Bryan, nog steeds maar 8 jaar, 

behaalde een zeer mooie 4e 

plaats bij de preminiemen. 

Maxim behaalde een 9e plaats 

bij de kadetten. 

Hanne genoot van het opdoen 

van de ervaring en eindigde op 

de 9e plaats bij de kadetten 

meisjes. 

 

17/11: Provinciale jeugdliga, fase 2 (verslag door Björn Neirinck) 

 
De tweede fase van de jeugdliga 2019-2020 was 

een succes. Wel 78 gemotiveerde jeugdspelers 

zakten af naar het lokaal 

van TTC Rooigem. 14 

jeugdspelers van TTC 

Merelbeke streden voor 

wat ze waard waren. 

Ook Georgi Baklicharov, 

als trainer van TTC Merelbeke, had er veel zin in. Hij hielp 

de grote groep met raad en ondersteuning.  

Er waren namelijk enkele spelers die hun eerste 

competitiewedstrijden afwerkten. Het was leuk om te zien 

hoe zowel heel beginnende als al meer gevorderde spelers 

zich dubbel plooiden en het beste van zichzelf gaven.  



Maarten Langerock (afdeling 1) en Stef Roose (afdeling 3) boekten het meeste 

succes. Beiden konden ze hun poule als runner-up afsluiten en een waardebon 

van Killypong in ontvangst nemen. In dezelfde 

afdeling als Stef speelden ook Hanne Haerick (2 op 5) 

en Kobe Melis (1 op 5) en Jahid Chetti (1 op 5). In een 

afdeling lager konden onze Aziatische broers Qiji en 

Qizheng net de laatste plaats in de poule vermijden. 

In afdeling 5 streden vier spelers van TTC Merelbeke. 

Stijn De Wolf won 4 op 6, Mattias Destrooper won 3 

op 6, Yonas Zuleta kon tweemaal zegevieren en Tiebe 

Govaert moest zich tevredenstellen met één winstmatch.  

Om af te sluiten met nummer 12, 13 en 

14 belanden we in de voorlaatste 

afdeling van het tornooi. Daar lieten 

Thor Christiaen (2 op 6), Miel Wellens (3 

op 6) en Ismaïl Liman zien dat ze nog 

veel potentieel hebben. 

 

 

Alle uitslagen:  
 

Eindrangschikking Poule 1  

 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets    

 

1 KOUA ANWAR ROOIGEM-GENT B6 5-0 15-2    

 

2 LANGEROCK MAARTEN MERELBEKE D4 3-2 10-9 3-0  

 

3 VERSCHELDEN SIEBE TTC DEINZE E0 3-2 10-8 0-3  

 

4 VAN DEN BOSSCHE KLAAS DE PINTE E0 2-3 8-10 3-0  

 

5 DE BAETS VICTOR LOBOS E2 2-3 8-10 0-3  

 

6 VAN DE VELDE EMMA HAMME E4 0-5 3-15    

 

 

Eindrangschikking POULE 3A 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 ZEKJA SERREYN BATO ROOIGEM-GENT E6 5-0 15-4   

2 CALLENS MANOE SLEIDINGE E6 4-1 13-6   

3 SEGERS ROBIN NINOVE NG 3-2 10-8   

4 HAERICK HANNE MERELBEKE E6 2-3 9-11   

5 BRAET NIELS EGMONT E6 1-4 8-13   

6 DHOOGE REMI DE PINTE E6 0-5 2-15   

 

 

 



Eindrangschikking POULE 3B 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 BARREZEELE SILKE NINOVE NG 4-1 14-8 3-1 

2 ROOSE STEF MERELBEKE E6 4-1 13-7 1-3 

3 COOLS WOTAN ROOIGEM-GENT E6 3-2 12-9   

4 DE COKERE LEAN SLEIDINGE E6 2-3 10-10   

5 MELIS KOBE MERELBEKE E6 1-4 6-14 3-2 

6 CHETTI JAHID MERELBEKE NG 1-4 7-14 2-3 

 

Eindrangschikking POULE 4A 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 COPPENS LANDER MALDEGEM NG 6-0 18-4   

2 VAN HEUE ANTHONY KRUIBEKE E6 4-2 15-9 3-2 

3 VAN DAMME VIRGILE ROOIGEM-GENT NG 4-2 14-10 2-3 

4 RASQUIN JIP METEOR E6 3-3 11-10 3-1 

5 VAN HECKE DEWY SLEIDINGE NG 3-3 14-11 1-3 

6 LI QIJI MERELBEKE E6 1-5 3-17   

7 VAN HOUTTE MILAN TTC DEINZE NG 0-6 4-18   

 

Eindrangschikking POULE 4B 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 RASQUIN TIJL METEOR E6 4-1 13-5   

2 TALIBI IBRAHIEM ROOIGEM-GENT NG 3-2 12-10 3-2 

3 DEEKENS ILLIAS NOVA NG 3-2 11-10 2-3 

4 ZEKJA SERREYN JON ROOIGEM-GENT NG 2-3 9-11 3-1 

5 LI QIZHENG MERELBEKE E6 2-3 8-13 1-3 

6 AKDUT MEHMET MALDEGEM NG 1-4 9-13   

 

Eindrangschikking POULE 5A 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 BARBIEUX NOAH METEOR NG 5-1 15-9 3-2 

2 DE CLERCQ SHANE SLEIDINGE NG 5-1 17-5 2-3 

3 DE WOLF STIJN MERELBEKE NG 4-2 15-7   

4 DHAESELEER DANIEL NINOVE NG 3-3 12-9   

5 VAN RANSBEKE HANNES NOVA NG 2-4 9-15 3-2 

6 ZULETA YONAS MERELBEKE NG 2-4 8-14 2-3 

7 VAN IMPE LUKAS MALDEGEM NG 0-6 1-18   

 



Eindrangschikking POULE 5B 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 VANDEMOORTELE MAURO OLSENE NG 6-0 18-3   

2 BRAET BJORN EGMONT NG 5-1 17-4   

3 PEPIAK MIKOLAJ TTC DEINZE NG 4-2 13-7   

4 DESTROOPER MATTIAS MERELBEKE NG 3-3 9-11   

5 VAN HAMME VIKTOR METEOR NG 2-4 7-15   

6 GOVAERT TIEBE MERELBEKE NG 1-5 5-16   

7 VAN HOLEN ROBIN NINOVE NG 0-6 5-18   

 

Eindrangschikking POULE 6A 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 SCHELKENS VIC NOVA NG 5-1 15-10   

2 THIENPONT TOR TTC DEINZE NG 4-2 16-9 3-2 

3 DE PAPE BAS SLEIDINGE NG 4-2 15-8 2-3 

4 VERVAET DIEUWKE SLEIDINGE NG 3-3 12-10 3-0 

5 NUYTINCK LEANDER SLEIDINGE NG 3-3 11-11 0-3 

6 CHRISTIAEN THOR MERELBEKE NG 2-4 11-14   

7 VAN IMPE VIKTOR MALDEGEM NG 0-6 0-18   

 

Eindrangschikking POULE 6B 

  Naam + Voornaam Club Klass. M+ Sets   

1 VAN HERREWEGE YARNE STERKE STUT NG 5-1 17-7 3-2 

2 RAMAEKERS WIEBE SLEIDINGE NG 5-1 17-3 2-3 

3 DE PAUW ARNE MALDEGEM NG 4-2 13-9   

4 VAN KERCKVOORDE LUCAS SLEIDINGE NG 3-3 12-10 3-1 

5 WELLENS MIEL MERELBEKE NG 3-3 11-13 1-3 

6 BUEDTS BAS SLEIDINGE NG 1-5 4-16   

7 LIMAN ISMAÏL MERELBEKE NG 0-6 2-18   

 

24/11: Nationaal jeugdcriterium fase 2 (verslag door Sara Van 

Bostraeten) 

Op zondag 24 november stond de tweede fase van het Nationaal Jeugdcriterium 

op het programma. Nikolai moest hiervoor afhaken wegens een ontsteking van 

de luchtwegen.  Onze twee benjamins Bryan en Josse waren wel aanwezig. Bryan 

trad aan in de op één na hoogste afdeling van de preminiemen. Met goed spel 

en veel strijdlust slaagde hij erin zes van de zeven wedstrijden te winnen. Hij won 

zelfs een wedstrijd waarin hij 2-0 en 10-6 achter was gekomen. Door deze mooie 



prestatie zal Bryan in de volgende fase weer in de hoogste afdeling van de 

preminiemen kunnen aantreden.  

Josse was na vorige fase, als vierde van zijn poule, onverwachts gestegen naar 

de derde afdeling van de preminiemen. Hij kwam in een erg sterke poule terecht 

waarvan het niveau nog iets te hoog bleek. Wel wist hij enkele sets te winnen en 

kwam zelfs dicht bij een overwinning. In de volgende fase zal Josse terug 

aantreden in de vierde afdeling, waar hij weer meer haalbare tegenstanders zal 

ontmoeten. 

 

Competitie:  

Wedstrijdverslagen  

Speelweek 8 (verslag door Jo Willems) 
- De A-ploeg behaalde een gemakkelijke overwinning tegen een verzwakt Lauwe 

A. 16-0 is wel een heel zware uitslag. De A-ploeg blijft bovenaan meedraaien en 

heeft met Wout de nummer 1 van de individuele rangschikking in zijn rangen. 

- De B-ploeg blijft week na week bevestigen. Het op papier iets sterkere Cajmir 

werd met overtuigende 13-3 cijfers naar huis gestuurd. Andermaal een 

uitstekende prestatie van Nikolai (4), Kristof DM (4), Tim (3) en Stijn (2). De B 

staat na 8 speelweken op een knappe 4de plaats. 

- De C-ploeg startte moeizaam tegen degradatiekandidaat Kuurne. Via een 5-6 

tussenstand ging het uiteindelijk toch naar een 5-11 overwinning. Marijn bleef 

knap ongeslagen en de C blijft met deze overwinning in de subtop van het 

klassement. 

- De D-ploeg is één van de verrassingen van het seizoen. Vooraf hadden we 

gedacht dat deze ploeg alles uit de kast zou moeten halen om de degradatie te 

vermijden maar na 8 speelweken staat deze ploeg zowaar op kop. Deze week 

werd er gewonnen van Temse A en dat gebeurde andermaal met een sterke 

teamprestatie. Alan en Sara wonnen er elk 3, Hierro en Elie konden 2-maal 

zegevieren. 

- De E-ploeg was deze week door een aantal (laattijdige) afzeggingen onvolledig. 

Jammer want met een voltallige ploeg had er wellicht meer ingezeten tegen St-

Niklase. Met 5 punten voor de voorlaatste plaats blijft het toch uitkijken om niet 

in degradatiegevaar te komen. 

- De F-ploeg nam het deze week op tegen hekkensluiter St-Niklase D. Als je de 2-

14 uitslag ziet dan denk je aan een eenvoudige overwinning maar de 9 gespeelde 

belles (waarvan 7 gewonnen) doen toch iets anders vermoeden. De F blijft op de 

2de plaats. 

- De G-ploeg is één van de andere ploegen die blijft verbazen. Tegen Grimminge 

(D0-D0-D2-w.o.) werd reeds voor de 6de maal een overwinning behaald. De G 

staat na 8 speeldagen op een knappe 3de plaats. 



- De H-ploeg kon tegen titelkandidaat Olsene A nooit aanspraak maken op 

puntengewin. Enkel Maxime Gaveele bewees dat hij meer waard is dan D4 met 

winst tegen C6 en D0. 

- De I-ploeg behaalde een belangrijke overwinning tegen Ouwegem B. Hierdoor 

rukken ze zich los uit het degradatiegevaar. Jurgen en Sander bleven knap 

foutloos. Tijs kon op de valreep een belle winnen en dat was voldoende voor de 

9-7 overwinning. 

- De J-ploeg leed een verrassend zware nederlaag tegen titelkandidaat St-

Niklase. Door deze nederlaag moet de J zich concentreren op de 2de plaats om 

promotie te proberen afdwingen. 

- De K-ploeg haalde zwaar uit bij Gent E. Stef is goed op dreef en bleef foutloos. 

Didier Bracke hield de eer van onze recreanten hoog door als invaller eveneens 

foutloos te blijven. Andermaal een bewijs van het stijgend niveau bij onze 

recreanten op donderdag. Luk (3) en Marino (2) zorgden voor de overige 

winstmatchen. 

- De L-ploeg leed een zware nederlaag tegen het op papier even sterke Olsene. 

Joakim, Jasper en Bart wonnen er elk eentje. 

- Onze jeugd A nam het deze week op tegen onze jeugd B. Het werd verrassend 

genoeg een heel spannende bedoening. Bryan bleef ongeslagen en pakte ook 

samen met Timon het dubbel en dat bleek samen met de 2 individuele 

overwinningen van Kobe Melis net voldoende. Ruben (2), Natan (1) en Josse (1) 

boden echter knap weerwerk. Onze jeugd C kon weinig weerwerk bieden tegen 

Lobos A. Enkel Wolf Naessens kon een overwinning boeken. Onze jeugd D boekte 

een mooie overwinning tegen Deinze. Mattias en Tiebe bleven ongeslagen en 

Frederik Soete boekte zijn eerste overwinning. Knap gedaan. 

 

Speelweek 9 (verslag door Jo Willems) 
- Bij de A-ploeg moesten we last minute nog een vervanging doen. William 

Sweetlove (C6) mocht zijn debuut maken in 2de nationale. Hij dwong Nic 

Bockaert (B4) wel tot een belle maar winst zat er helaas niet in. Wout (4), David 

(3) en Bjorn (2) konden toch de klus klaren en Rooigem B met het kleinste 

verschil verslaan. 

- De B-ploeg blijft maar verbazen. Deze week ging Hoeselt B na een 

marathonmatch voor de bijl. Andermaal was het de collectieve sterkte die de 

ploeg over de streep trok. Nikolai nam deze week het voortouw met 3 

overwinningen. Stijn, Kristof DM en Nathan vulden mooi aan met elk 2 matchen. 

De B prijkt na week 9 op een onverhoopte 3de plaats. 

- De C-ploeg kreeg met Geelse de nummer 2 in de stand over de vloer. Onze C 

stond voor aanvang van de match op plaats 5. Marijn was in een begenadigde 

dag en bleef foutloos en zette zo zijn team goed op weg naar winst. Benny (3), 



Kristof VL (2) en Hierro (2) deden de rest en zo wipt onze C naar plaats 3 in de 

stand. 

- De D-ploeg stond voor aanvang van speelweek 9 op de 1ste plaats en kreeg met 

Meteor A de nummer 2 op bezoek. Zowel voor onze D-ploeg als voor Meteor is 

dat een onverwacht resultaat want deze 2 ploegen werden eerder onderaan het 

klassement verwacht. Meteor kon door omstandigheden niet op volle sterkte 

aantreden en werd dan ook met een zware 12-4 nederlaag naar huis gestuurd. 

De D verstevigt zo zijn leidersplaats maar in deze reeks kan er nog veel gebeuren. 

De D is in elk geval goed op weg om het behoud te verzekeren tegen het einde 

van de heenronde. 

- De E-ploeg kon deze week maar best eens winnen om niet in degradatiegevaar 

te komen. Op Rooigem is dat geen gemakkelijke opdracht maar Robin Van 

Regenmortel zette zijn team goed op weg met een knappe 4 op 4. Liqing (3), 

Yann (2) en George (1) zorgden voor de andere winstmatchen en zo klimt de E 

naar de 6de plaats in de stand. 

- De F-ploeg trok deze week met een heel sterke opstelling naar Olsene B. Met 

een overtuigende 1-15 overwinning deden onze spelers het nodige om de 2de 

plaats te behouden. 

- De G-ploeg stond voor aanvang van de speeldag op een verrassende 3de plaats 

en kreeg deze week de nr 2 in de stand, Rooigem H op bezoek. Bezoeker Steven 

Dullaert toonde zijn klasse en bleef ongeslagen maar onze G bleek collectief 

sterker. Michaël en Alexander wonnen er elk 3 en Dirk en Stefaan konden 2 keer 

zegevieren. Hierdoor wipt onze G naar de 2de plaats in de stand. 

- De H-ploeg moest door een groot aantal afwezige spelers een recreant-reserve 

optrommelen. Stefaan Stevens verweerde zich echter dapper en kon zelfs ei zo 

na een match winnen maar in de belle moest hij het toch afleggen tegen de meer 

ervaren competitiespeler(s). Jurgen, Xavier en Rudi wonnen er elk 2 maar dat 

was onvoldoende om met de ploeg ook punten te kunnen pakken. De volgende 

speelweek staat de confrontatie tegen Zele D op het programma, dan moet er 

absoluut gewonnen worden. 

- De I-ploeg was ook het slachtoffer van de vele afwezigen. Sander Bauwens 

behaalde een heel knappe 4 op 4 en Kaat Geentjens wist een mooie overwinning 

te behalen tegen een E4 maar ploegwinst kwam nooit in beeld. De I staat wel 6 

punten boven een degradatieplaats. 

- De J-ploeg treed dit jaar aan in een reeks met ploegen die sterk aan elkaar 

gewaagd zijn. Rooigem kwam naar Merelbeke afgezakt met een sterk spelende 

Laurens Dauwe die foutloos bleef maar net als onze G-ploeg was ook onze J-

ploeg collectief sterker. Ward, Gilles en Kurt wonnen er elk 2 maar alle eer gaat 

naar invaller (recreant) Dirk Van Bellegem die zijn ploeg over de streep trok met 

3 winstmatchen. Knap gedaan. 

- De K-ploeg trok naar Rooigem en ook hier een gelijkaardig scenario. Een 

collectief sterk Merelbeke behaalde een 7-9 overwinning. Marino, Stefaan en 



Tom wonnen er elk 2 maar het was jeugdspeler Kobe Melis (last minute 

vervanger) die de ploeg de overwinning bezorgde met 3 winstmatchen. 

- De L-ploeg kon weinig weerwerk bieden tegen koploper Ouwegem C. Enkel 

Jasper en Bjorn Niebel konden een match te winnen. 

- Onze dames moesten deze week de wet van de sterkste ondergaan in St-

Niklaas. Geen schande als je het verschil in klassementen bekijkt. De heenronde 

voor de dames zit erop. 

- Bij de jeugd was de A-ploeg vrij. De B-ploeg nam het thuis op tegen Olsene en 

boekte een nipte 6-4 overwinning. Zowel Ruben, Qizheng als Jahid konden 2 

matchen winnen. De C- en de D-ploeg verloren beide in Ninove. Bij de C wist 

Nicolas de eer te redden en bij de D wist Sara Termote de eer te redden. 

 

30/11: Avond van de supporter 

Op zaterdag 30 november stond de eerste Avond van de Supporter van dit 

seizoen op het programma.  Vanaf 18u sijpelden er supporters binnen en de geur 

van frietjes verspreidde zich stilaan in de zaal. Tegen de start van de wedstrijden 

om 19u was de tribune goed volgelopen en heerste er ook in de cafetaria een 

gezellige drukte.  Tijd om eraan te beginnen… 

                     
De C-ploeg, deze week met Tim, Marijn, Kristof VL en Hierro, nam het op tegen 

Schulen B met Jurgen Trekels B6, Laurent Droogmans C0, Floris Surmont C2 en 

Pepijn Surmont C6.  

Tim moest er in zijn eerste wedstrijd, tegen Floris, nog wat inkomen, maar haalde 

het toch in de belle. De rest van de avond verliep heel vlot en moest hij, onder 

de goedkeurende blik van zijn zoon, maar één setje meer prijsgeven.  



Ook Marijn liet zich niet op foutjes betrappen 

en haalde een vlotte 4 op 4. We blijven 

genieten van de terugkeer van deze “verloren 

zoon”!  

Kristof had het moeilijk met Laurent, maar 

haalde zijn drie andere matchen binnen.  

Hierro haalde nooit zijn beste niveau en kon 

dan ook geen extra glans geven aan deze vlotte overwinning van de C-ploeg, die 

op één match voor het einde van de heenronde op een mooie tweede plaatst 

staat in landelijke B.  

 

 

Ook de D-ploeg doet het dit seizoen zeer goed. Tegen alle verwachtingen in 

stonden zij voorlopig aan kop in 1ste provinciale. Zij namen het op de Avond van 

de supporter op tegen Rooigem E. De 1ste provinciale is dit jaar een reeks zonder 

echte favorieten en underdogs en het verloop is dan ook erg onvoorspelbaar. 

Rooigem E was op een ongelukkige voorlaatste plaats terecht gekomen en moest 

dus dringend punten pakken om uit de degradatiezone te geraken.  De opstelling 

van Rooigem E deed dan ook vermoeden dat het een moeilijke klus zou worden 

voor onze D-ploeg. David DJ, Elie, Mario en Sara (allen C2) moesten het opnemen 

tegen Nadia Denys, Sven Dupré, Stijn De Brauwer en Tycho Dejonghe (allen C0). 

De hoop op een overwinning op deze Avond van de supporter was dan ook vrij 

klein, maar een beetje steun van het 

thuispubliek kan soms wonderen doen.  

David had het bij het begin van de avond wat 

moeilijk. Hij speelt niet wekelijks en komt nog 

nauwelijks aan trainen toe wat ervoor zorgt 

dat hij niet steeds zijn beste niveau kan halen. 

Hij liet bij momenten prachtige punten zien, 

maar miste wat regelmaat, waardoor hij bleef 

steken op één overwinning.  

Mario moest de avond starten tegen Nadia. Hij slaagde erin een setje mee te 

pikken, maar verder geraakte hij niet. Tegen Sven liep het al een heel stuk vlotter 



en ook Tycho was een haalbare kaart voor Mario. In zijn laatste match, tegen 

Stijn, startte Mario sterk, maar hij moest uiteindelijk toch het onderspit delven.  

Sara had voor de gelegenheid een legertje supporters 

opgetrommeld die de hele avond van zich lieten horen. 

Dit gaf Sara vleugels. Ze startte sterk met winst tegen 

Sven. Daarna moest ze het opnemen tegen Nadia. In het 

verleden had Sara al vaak tegen Nadia gespeeld en nog 

nooit gewonnen, maar steun van wat supporters kan 

soms het verschil maken. Het werd een razend 

spannende wedstrijd, maar Sara bleef er steeds in 

geloven en slaagde er uiteindelijk in haar “zwarte beest” 

te verslaan. Ze ging daarna door op haar elan en won 

ook een spannende belle tegen Stijn en haar laatste 

match tegen Tycho.  

Elie speelde zijn eerste wedstrijd tegen Tycho en wist die ook meteen te winnen. 

Ook in zijn wedstrijd tegen Stijn zag het ernaar uit dat hij het zou halen, maar na 

een spannende derde set die hij verloor met 13-15 kantelde de wedstrijd. Hij had 

het vervolgens ook moeilijk om tegen Nadia echt een vuist te maken. Gelukkig 

kon hij zich na zijn twee verliesmatchen terug helemaal opladen voor zijn match 

tegen Sven. De stand was op dat moment 

8-7 en de overwinning hing dus af van zijn 

prestatie in die laatste match. Elie startte 

met een overwinning in de eerste set. 

Daarna leken de kansen te keren toen 

Sven tot 1-2 terugkwam, maar Elie bleef 

koelbloedig en haalde het uiteindelijk in 

de belle, waardoor de onverhoopte 

overwinning van de D-ploeg een feit was.   

 

Veteranen: 

17/11: Herfstcriterium veteranen 

Op zondag 17/11 werd het VTTL-herfstcriterium voor 
veteranen georganiseerd in het lokaal van TTC Smash Dolfijn. 
In de reeks B-C waren er 17 deelnemers die ingedeeld werden 
in drie poules. Eén van die 17 was TTC Merelbeke-speler Yann 
Veys. Hij wist zijn poule te winnen en stootte zo door naar de 
finaleronde. Het werd een uiterst spannende ronde die Yann 
met het kleinste verschil won.  
Proficiat! 

 



 

 

Recreanten en senioren:  

 

12/12: Initiatie voor recreanten (zie geplande activiteiten) 

 

Ontmoeting met recreanten TTC Baarle 
Ook dit seizoen organiseren we twee ontmoetingen met de spelers van TTC 

Baarle.  

Noteer alvast in jullie agenda:  

Ontmoeting in Baarle Drongen: 21 februari 2019 

Ontmoeting in Merelbeke: 15 mei 2020 

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van januari. 

 

 

Varia 
 

 
 
 
Via deze weg wensen we iedereen te 
bedanken die wijn of wafeltjes kocht om 
TTC Merelbeke te steunen. 
Smakelijk! 
 
 

 
VTTL-sportkampen 2020: 
 
Jaarlijks organiseert de VTTL tafeltenniskampen tijdens de schoolvakanties, een 
ideale manier voor jeugdspelers om actief te blijven en de goede vorm niet te 
verliezen… 
Inschrijven kan vanaf 13 januari via www.vttl.be. 
 
Opgelet, deze kampen hebben veel succes. Snel inschrijven is dan ook de 
boodschap!  

http://www.vttl.be/


 
 

 



Bardienst december 2019 

Do 5/12, 20u: Philippe 

Vrij 6/12, 19u15: Katya 

Zat 7/12, 13u: Sven 

Zat 7/12, 18u: ???  

Do 12/12, 20u: Jo 

Vrij 13/12, 19u45: Stefaan DS 

Do 19/12, 20u: Philippe 

Do 26/12, 20u: Patrick en Peter 

 

Trooper 
 

 
 

Dankzij jullie is er al €191 ingezameld. 

Vergeet bij je online eindejaarsinkopen zeker niet via 

www.trooper.be te passeren… 
 

 

Kort even herhalen:  

- Ga naar Trooper.be 

- Klik op “Zoek jouw vereniging” 

- Vul in het daarvoor voorziene vakje “ TTC Merelbeke” in en klik op het logo 

van de club. 

- Vul de naam in van de webshop waar je wil kopen en klik op het logo van 

de webshop. 

- Je wordt verbonden met de webshop en kan gewoon je aankopen doen.  

 

 

http://www.trooper.be/


 

Familienieuws 
 

17/11: geboorte van Hanne, dochtertje 

van Willem Boeve, recreant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

      

 


