
 

NIEUWSBRIEF JULI – AUGUSTUS 2019 

 

 
 

 

 

Geplande activiteiten:  

29/8 om 19u30: Startvergadering voor alle leden 

Bij het begin van het nieuwe seizoen geven we wat informatie over de 

trainingen, de competitie, activiteiten, … in onze club.  

Onze materiaalsponsor zal aanwezig zijn, zodat je aan interessante prijzen 

rubbers, kledij, ed kan aankopen. Laat best op voorhand weten aan Björn 

(bjornneirinck@hotmail.com) wat je nodig hebt, dan kan hij met Killypong 

afspreken wat ze zeker moeten meenemen.  

Er kan die avond ook vrij getraind worden.  

 

 

 

 



Maar eerst vakantie:  
In de vakantie zijn er traditiegetrouw allerlei tornooien die je toelaten de 

conditie en het niveau weer wat op te krikken tegen de start van het nieuwe 

seizoen:  

 

6, 13, 20 en 27 juli: Zomercriteria Oostende (nieuwe locatie!) 

 
 WISSELTROFEE ANDRE CARTON & TROFEE JEAN SLEGERS & OMER BOSSAERT  
De zomercriteria worden gespeeld op zaterdagen 6, 13, 20 en 27 juli 2019 om  

12.00 uur in Tafeltenniszaal Sportparklaan 6 (achter Mr. V-Arena) in Oostende  
 

1. De criteria zijn voorbehouden aan de spelers aangesloten bij de VTTL of de AF.  

2. Per criterium kunnen enkel de eerste 108 inschrijvingen worden weerhouden.  
Bij een volledige bezetting wordt er een genummerde reservelijst aangelegd.  
3. Er wordt gespeeld op 18 blauwe tafels met witte plastiek ballen Tibhar ***.  

4. De poules worden opgemaakt STIPT om 11.30 uur met de dan aanwezige spelers.  

5. De wedstrijden worden gespeeld in 3 winnende sets en met de handicaptabel, zie hieronder.  

6. Alle sets worden gespeeld zodat er 2 punten verschil is.  

7. Per speeltafel wordt één poule van zes spelers voorzien.  

8. De winnaar van elke poule speelt de finaleronde (A finale) met rechtstreekse uitschakeling.  
De tweede uit elke poule neemt deel aan de kleine finaleronde (B finale)  
9. Trofeeën zijn voorzien voor elke A en B finale.  

10. Een wisseltrofee Andre Carton wordt toegekend aan de speler met het beste resultaat uit zijn beste 3 
deelnames.  

11. De wisseltrofee wordt uitgereikt als men driemaal opeenvolgend eindwinnaar is.  

12. De trofee Jean Slegers wordt overhandigd aan de winnaar A finale van elke editie.  

13. De trofee Omer Bossaert wordt overhandigd aan de winnaar B finale van elke editie.  

14. Inschrijvingen per mail naar: zomercriteria@gmail.com met vermelding: naam, voornaam, club, 
klassement van het nieuwe seizoen en geboortejaar.  
15. Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 € per criterium en wordt ter plaatse betaald.  

16. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies tijdens de organisatie.  

17. De reglementen van de KBTTB zijn van tel. Sportkledij is verplicht.  

18. Het is verboden te roken, te eten en iets anders dan water te drinken in de speelzaal.  

19. De hoofdscheidsrechtertafel is gemachtigd om alle beslissingen te nemen om de goede afloop van de 
organisatie te waarborgen.  

20. De criteria zijn toegestaan onder het nummer WVL 1-2019-2020  

 

Tornooi directeur: Rainier Verhoest  
Hoofdscheidsrechters: Rainier Verhoest, Kevin Callemin, Wouter Vrielynck  
Kassa: Wouter Vrielynck, ……….  
Adjuncten: leden van TTC Drive Oostende  
 
REGLEMENT:  
De criteria worden gespeeld met de volgende handicaptabel.  
In wit de sets tot 11, in geel tot 11+handicap. De criteria worden gespeeld met de volgende handicaptabel.  



In wit de sets tot 11, in geel tot 11+handicap.  
Vanaf er een 'letter tussen' zit wordt de handicap bijgeteld. 
 

 
 
PRIJZEN:  
WISSELTROFEE ANDRE CARTON  
Voor de speler met het beste resultaat uit zijn beste 3 deelnames.  
De wisseltrofee wordt uitgereikt als men driemaal opeenvolgend eindwinnaar is.  
 
POULES:  
Elke poule winnaar ontvangt een mooie naturaprijs  
 
A FINALE:  
De winnaar ontvangt de trofee Jean Slegers  

Eerste 4 ontvangen geldprijzen  
 
B FINALE:  
De winnaar ontvangt de trofee Omer Bossaert  

Eerste 4 mooie natura prijzen  

 

13 juli: B-criterium Dilbeek 
 
1. TTC Dilbeek VZW organiseert zijn eerste B-Criterium.  

Dit criterium is uitsluitend voorbehouden aan de leden van de beide vleugels van de K.B.T.T.B 
(AFTT & VTTL) en aan de spelers aangesloten bij een buitenlandse bond die door de I.T.T.F 
(international table tennis federation) erkend is.  
Het Criterium vindt plaats op zaterdag 13 Juli 2019 in de sporthal Caerenbergveld (Kerkhofstraat 
z/n, 1703 Dilbeek/Schepdaal).  
Hoofdscheidsrechter: nog te bepalen  
Criterium verantwoordelijke: Julien Meurant  

 
2. De volgende 6 gemengde reeksen worden ingericht:  

NG- E- D- C- B en open reeks met voorgift.  
De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de klasseringen van het seizoen 2019-2020.  
Dames spelen met hun herenklassement.  
Inschrijven in de reeks net hoger dan het eigen klassement is toegelaten mits ook mee te doen in 
zijn eigen klassementsreeks.  
Het inschrijvingsgeld bedraagt  
-voor één reeks 8€  
-voor twee reeksen € 12  
-voor 3 reeksen 15€  
Bij niet deelname zonder tijdig af te melden (ten laatste 8.30 op zaterdag per sms of mail aan de 
hoofdscheidsrechter) blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd en het dient betaald te worden op 
de rekening van de club.  



 
3. Het criterium wordt gespeeld op 20 tafels.  

Indien mogelijk, starten de reeksen met een poulesysteem van 4 of 5 spelers.  
De eerste twee gaan door naar de eindtabel (rechtstreekse uitschakeling).  
De laatste van de poule dient nog een wedstrijd te tellen.  
Bij reeksen met poules, wordt de rangschikking bepaald als volgt:  
- bij gelijke stand tussen 2 spelers geldt de onderlinge wedstrijd.  
- bij gelijke stand tussen 3 spelers gelden de resultaten van de onderlinge wedstrijden, 
vervolgens de onderlinge set-verhouding en tenslotte de punten-verhouding.  

 
4. Alle spelers dienen zich persoonlijk met hun identiteitskaart of spelerslicentie 2019-2020 aan te 
melden bij de hoofdscheidsrechter (of adjunct) uiterlijk een half uur vóór de aanvang van hun 1ste 
reeks.  
Het vooropgestelde 
uurschema voor het 
criterium is als volgt: 
Startuur  

reeksen  

09u00  D +NG  
11u30  B  
13u30  E  
15u30  C  
18u30  Open reeks met 

voorgift  

 

27 juli, 3 en 10 augustus: Zaterdagavondtornooiten TTC GENT 

 
Tornooireglement: 
Hoofdscheidsrechter: Frank de Mey; Adjuncten: Wouter Van Hecke en Yves Van Tomme 

1. De tornooien vinden plaats in de sportzaal van Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1 te 9000 Gent. 

2. De tornooien staan open voor zowel spelers aangesloten bij de KBTTB als niet-aangesloten spelers. 

Dames aangesloten bij de KBTTB spelen met hun herenklassement. 

3. De tornooien starten telkens om 19u30. 

4. De tornooien zijn voorzien in poulesysteem (poules van 4 en 5). De eerste twee spelers van elke 

poule gaan door naar de A-afvallingstabel met rechtstreekse uitschakeling. De 3de, 4de (en eventueel 

5de) van elke poule gaan door naar de B-afvallingstabel, eveneens met rechtstreekse uitschakeling. Bij 

gelijke stand tussen twee spelers geldt de onderlinge wedstrijd, bij gelijke stand tussen drie spelers 

gelden de resultaten van de onderlinge wedstrijden, vervolgens de setverhouding en tenslotte de 

puntenverhouding 



5. Er wordt gespeeld volgens de officiële handicaptabel van de KBTTB. 

6. De organisatie houdt zich het recht voor om een tornooi niet te laten doorgaan indien er niet 

minimaal 20 inschrijvingen zijn. 

7. Er wordt gespeeld op 12 blauwe Tibhar-tafels met witte XUSHAOFA *** wedstrijdballen volgens de 

statuten en reglementen van de KBTTB. 

8. De wedstrijden worden betwist naar drie gewonnen sets. Vanaf 61 inschrijvingen wordt er in de 

poules gespeeld naar twee gewonnen sets. 

9. Inschrijven kan op voorhand bij Yves Van Tomme en dit per mail op info@ttcgent.be 

De inschrijvingen moeten vermelden: naam, voornaam, klassement en club van de speler. 

Inschrijven kan eveneens op de avond van de tornooien zelf, tot uiterlijk 19u20. 

10. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per speler en per avond. Dit bedrag blijft ook verschuldigd 

bij niet-deelname. 

11. De poules worden opgemaakt op de avond van de tornooien zelf. 

12. Er wordt voorzien in geldprijzen voor de eerste 4 spelers van de A en de eerste 2 spelers van de B-

afvallingstabel. De winnaar van de A-afvallingstabel ontvangt tevens een beker. De speler met de twee 

beste resultaten over de drie Zaterdagavondtornooien ontvangt eveneens een beker. 

12. Het inrichtend bestuur en de hoofdscheidsrechter kunnen alle maatregelen nemen die nodig zijn 

voor het goede verloop van de manifestaties. 

13. Het inrichtend bestuur verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of ongeval. 

14. De tornooien zijn toegelaten door het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen onder nummer OVL-

1920-BN-001 

 

3-4 augustus: B-criterium Gierle 

 



10-11 augustus: B-tornooi Sokah 

 
 

10-11 augustus: B-criterium Wielsbeke  
(meer info: http://users.telenet.be/karinverhoeve/ttcwielsbeke/criterium.html) 
1. Het criterium wordt gespeeld op zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2018 in Sportzaal Leieland, G. Gezellestraat 55 A, 8710 
Ooigem (Wielsbeke) 

2. Het criterium is voorbehouden voor spelers en speelsters, aangesloten bij de KBTTB of een door de ITTF erkende bond, met 

volgende klassementen: B, C, D en NG. De dames spelen in de reeks overeenkomstig met hun herenklassement. 

3. Er wordt eerst in poules gespeeld. De poules worden zaterdag 10 augustus ,om 8 u.30 in de morgen, in sportzaal Leieland 
Ooigem (Wielsbeke), opgemaakt. 

4. Het dubbelspel wordt gespeeld met officiële handicap. De voorgift wordt bij het begin genoteerd en er wordt gespeeld naar 11 
punten.  

5. Per poule wordt een verantwoordelijke scheidsrechter aangeduid, die het verloop van de wedstrijden bijhoudt op het 

scheidsrechtersblad. Iedere speler is om beurt zelf scheidsrechter. In de reeksen met rechtstreekse uitschakeling blijft de verliezer 
aan tafel om de volgende wedstrijd te leiden.  

6. Er wordt zoveel mogelijk in poules gespeeld. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen reeksen worden samengevoegd. Indien het 
maximum aantal inschrijvingen bereikt wordt, geldt de volgorde van inschrijven wie er kan deelnemen.  

7. Uurregeling :  

 Zaterdag 10 augustus 2019: 

> 09u00: NG/E6/E4 speciaal 

> 09u10: E2/E0 speciaal   

> Nieuw : 09u30: Jeugd (enkel D en C klassement) 

> 13u00: NG/E-open (max. 48 spelers) speciaal 

> 14u00: B-open (max. 10 spelers) speciaal 

> 18u00 Dubbels 

 zondag 11 augustus 2019: 

> 09u00: D2/D0 speciaal 

> 09u10: D6/D4 speciaal 

> Nieuw: 09u30: Jeugd (enkel NG en E)  

> 10u00: C-open speciaal 

http://users.telenet.be/karinverhoeve/ttcwielsbeke/criterium.html


> 14u00: D-open speciaal  

> 14u15: C0/C2 speciaal 

> 14u30: recreanten (niet bij VTTL of in andere tafeltennisbonden, aangesloten spelers) 

> 14u30: C4/C6 speciaal  

>  

8. Inschrijvingen :  

Via Frenoy , dit ten laatste op vrijdag 9 augustus. http://competitie.vttl.be  

9. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 euro per reeks en is ook verschuldigd als een ingeschreven speler niet deelneemt.  

10. Er wordt gespeeld op blauwe tafels met competitieballen volgens de reglementen van de KBTTB.  

11. Het dragen van sportkledij is verplicht. Het is verboden te roken in de sportzaal.  

12. De inrichtende club TTC Wielsbeke verwerpt alle verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal of ongevallen.  

13. De hoofdscheidsrechter kan alle beslissingen nemen om het goede verloop van het criterium te verzekeren.  

14. Het criterium is toegelaten door het provinciaal comité van West-Vlaanderen: 2019-2020  

15. Hoofdscheidsrechter: Dirk Van Respaille  

16. Tornooiverantwoordelijke: Jasper Claus  

 

16-18 augustus: C-criterium Pingkolo  
(meer info: https://www.facebook.com/ttcpingkolo/) 

 

23-25 augustus: A-tornooi Wenduine 

 

http://competitie.vttl.be/
https://www.facebook.com/ttcpingkolo/


 
 

1 september: A-tornooi Villette 

 

 



Multimove en kidsping:  

De multimovetrainingen starten terug in september, meer info 

per mail en op de website.  
 

Kidsping:  
- In juli zijn er geen trainingen.  

- 8 augustus: start van het nieuwe seizoen: trainingen op donderdagavond 

 

 

Jeugd:  

Trainingen in juli-augustus: 
- In juli en augustus is er mogelijkheid om op dinsdag vrij te trainen (zie 

trainingen competitie) 

- Op woensdag 21 en woensdag 28 augustus worden er al 2 halve dagstages 

georganiseerd, meer info volgt later 

- Het seizoen begint opnieuw in september met de wekelijkse trainingen op 

woensdag en zaterdag (mail hierover volgt nog) 
 

 

Competitie:  

Trainingen in juli-augustus: 
- Geleide trainingen op maandag starten terug op 12 augustus.  

- Vrije trainingen op dinsdag gaan door tot 16 juli; geen training op 23 en 30 

juli. De wekelijkse vrije trainingen starten terug op dinsdag 6 augustus.  
 

 

 

Recreanten en senioren:  

Trainingen in juli-augustus: 
De recreantenavonden op donderdag starten terug op donderdag 5 september.  

De recreantentrainingen op maandagnamiddag starten terug op maandag 5 

augustus.  

Recreanten mogen in de vakantie ook op dinsdag naar de vrije trainingen komen 

(zie “Competitie”). 

 



20/6: Avond van de Hete Hond 
Het jaarlijks recreantentornooi ter afsluiting van het seizoen vond dit jaar plaats op 

20 juni. De inschrijvingen liepen vlot binnen. Algauw stonden er 31 namen op de lijst.  

Voor een vlotte organisatie was dit een ongelukkig aantal, 32 zou zoveel mooier zijn… 

Er werd dus nog aan enkele recreantenmouwen getrokken, helaas zonder resultaat. 

Gelukkig was Bart, vaste speler in 5de provinciale, bereid om een avondje te 

depanneren bij de recreanten, waarvoor dank! 

Toen op het laatste moment toch nog iemand afviel, bleek er ook nu weer een 

reddende engel voorhanden te zijn: Lisette, vriendin van Raphaël, was meegekomen 

om rustig wat te supporteren, maar het draaide even anders uit: zij werd de ultieme 

invaller, waarvoor dank! 

Dirk had ook dit jaar, met behulp van de onschuldige hand van Nora, een wedstrijdformule in elkaar gebokst. 

Het volledige reglement hier uiteenzetten zou ons te ver leiden, maar het kwam erop neer dat we dubbel 

speelden met wisselende partners, telkens in matchkes van twee sets, waarbij de score nooit hoger mocht 

oplopen dan 11-11 of 12-10. Aan de hand van het aantal gewonnen, verloren en gelijkgespeelde sets werden 

in de volgende ronde nieuwe poules en nieuwe duo’s samengesteld.  

Na ronde 3 leidde dit alles tot de volgende eindstand:  

 

 

 

 

1. Rudy Steyaert 

2. Maarten Van Der Biest 

3. Raphaël Cocquyt 

 

Aansluitend werd ook de top 3 van het regelmatigheidscriterium gehuldigd:  

 

 

 

 

 

1. Thomas Vandersmissen 

2. Guy Van Den Broeke 

3. Didier Bracke 

En dan waren er natuurlijk nog hotdogs… 

 

 

 



ATS-run  

 

 
 

Op zondag 30 juni was het zover: de jaarlijkse ATS-run. Voor deze editie waren 
er 18 TTC Merelbekespelers bereid zich in het zweet te lopen om onze club te 
vertegenwoordigen op deze stratenloop voor het goede doel.  
Merelbeke was zondag moeilijk bereikbaar door de passage van het Belgisch 
kampioenschap wielrennen. Gelukkig startte de ploegvoorstelling van de 
ekidenlopers met een kleine vertraging, zodat de meeste van onze deelnemers 
toch nog net op tijd waren voor de groepsfoto.  
Om 13u10 klonk, onder een stralende zon, het startschot.  
Zowel recreanten, competitiespelers als jeugd trotseerden de warmte en de 
Merelbeekse hellingen onder luide aanmoediging van een legertje supporters 
die traditiegetrouw postgevat hadden op de oprit van voormalig TTC Merelbeke-
bestuurslid Hugo Van Doorslaer. 
Winnen heeft er nooit ingezeten, gezien de aanwezigheid van verschillende 
loop- en atletiekclubs, maar er werden toch mooie prestaties neergezet.  
Door omstandigheden moest Nora in het recreantenteam op het laatste 
moment forfait geven, maar gelukkig was er de onuitputtelijke Wim Van Maele 
die na zijn 5km nog de 7,195km van Nora voor zijn rekening nam. Hierdoor 
konden we met dit team een diskwalificatie vermijden. Bedankt Wim!  
Ook recreant Maarten Van Der Biest liep zondag mee, weliswaar niet in een TTC 
Merelbekeshirt. In zijn trainingsschema was voor zondag een lange training 
voorzien. Hij liep dan ook een goede 30km mee in de ekiden en werd bij elke 
passage aangemoedigd door onze supporters.  
Alle uitslagen kunnen nagekeken worden op www.atsrun.be.  
Op de foto’s is het nog even wachten, maar ze zullen zeker verschijnen op onze 
website. 
Hopelijk wordt de editie 2020 een even groot succes… 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atsrun.be/


 
 

Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet 

 

          
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

      

 


