NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

Geplande activiteiten:
2/11: Benjamindag VTTL van 9u30 tot 12u30
Kinderen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het derde leerjaar
zijn welkom om spelenderwijs kennis te maken met tafeltennis. Ook
kinderen die niet aangesloten zijn bij onze club kunnen hieraan
deelnemen. Inschrijven bij Kaat Geentjens: kaat1995@live.be

18/11: 2de Fase van de Provinciale jeugdliga in ons lokaal
Info en inschrijvingen bij Bjorn Neirinck: bjornneirinck@hotmail.com

Multimove en kidsping:
De multimovelessen vinden deze maand plaats op:

3/11: in de sporthal, de ouders mogen blijven kijken hoe hun kindje(s)
sporten.

10/11: in de club, de ouders mogen blijven kijken hoe hun kindje(s) sporten.
17/11: in de club
24/11: in de club
Onze multimovers en kidspingers zijn natuurlijk ook welkom op de
benjamindag (zie geplande activiteiten).

Jeugd:
Provinciaal criterium jeugd:
Een mooie prestatie van de Merelbeekse deelnemers in de
jeugdreeksen van het provinciaal criterium.
Jongens benjamin: 1ste plaats: Bryan, 2de Josse, 3de Qiji
Jongens miniem: 1ste plaats Maxim
Jongens junior: 3de plaats Nikolai
Meisjes -21: 1ste plaats Sara
Kortom 6 medailles voor TTC Merelbeke
Onze benjamins!

Competitie:
Provinciaal criterium klassementen:
Op zondag 30/9 vond het provinciaal
criterium
klassementen
plaats
in
Oosterzele.
Maxim behaalde een mooie 3de plaats in
de reeks Heren E. Proficiat!
Maxime Van Dunneghem: Klein, maar dapper!

Provinciaal criterium dames en veteranen:
Ook onze dames haalden medailles binnen:
Dames B: 1ste plaats Sara
Dames D: 2de plaats Cindy

De reeks heren 40+ werd gewonnen door
Kristof, de beker bij de dames 40+ ging
naar Cindy.

Ook Dirk deed het naar jaarlijkse traditie goed in de
confrontatie met de andere Oost-Vlaamse leeftijdsgenoten.
Hij werd mooi 2de in de reeks heren 60+.

Wedstrijdverslagen:

A ploeg tot en met week 5:
Onze toppers, Harm De Smet en Peter Duyck lieten vorig seizoen al weten dat ze niet meer
wekelijks wouden aantreden. Daarom was de club en in het bijzonder de A ploeg
genoodzaakt nieuwe spelers aan te trekken. Onze bloeiende club kon Wout De Kepper (B2)
en Christophe Van De Maele (B4) strikken om onze A-ploeg te versterken. De A-ploeg die, na
2 jaar in 1ste nationale, terug uitkwam in 2e nationale wou een zorgeloos seizoen tegemoet
gaan met Wout De Kepper (B2), David Douchy (B4), Bjorn Neirinck (B4), Christophe Van De
Maele (B4) en Stijn Spitaels (B6).
Na 5 speelweken ligt onze A-ploeg zeker op koers. Met 3 overwinningen, 1 gelijkspel en 1
verliesmatch staan Wout, David, Bjorn, Christophe en Stijn op een mooie 4 e plaats.

Wout bewijst al enkele jaren dat hij echt een topper is in 2e nationale
en wint ook momenteel 85% van zijn wedstrijden. Het moet gezegd
worden dat Wout al meerdere malen voor hete vuren stond (lees: 0-2
achter met enkele matchballen tegen) maar hij toch de gedreven
coolheid bleef bewaren en alsnog vele van die wedstrijden naar zich
toe trok.
David kan na enkele zware jaren in 1ste nationale terug
ademhalen achter tafel en wint momenteel vlotjes bijna 65%
van zijn wedstrijden. Het is leuk om David terug te zien lachen
achter tafel, zijn spelvreugde is volledig terug tot frustratie
van sommige tegenstanders.
Bjorn, die net zoals David, afgezien heeft in 1ste nationale lijkt nu
ook herboren. Hij wint iets meer dan 65% van zijn wedstrijden.
Jammer dat Bjorn, in tegenstelling tot Wout, bijna al zijn belles niet
winnend weet af te sluiten. Misschien moet Bjorn eens op
bijscholing gaan bij Wout?
Christophe is nog zijn beste vorm aan het zoeken. Door zijn zeer
aanvallende speelstijl is Christophe erg afhankelijk van kleine zaken,
enkele millimeters minder ver en Christophe wint gemakkelijk het
dubbel van zijn huidige wedstrijden. Momenteel moet hij zich tevreden
stellen met bijna 20% gewonnen wedstrijden. Wij zijn ervan overtuigd
dat Christophe dit percentage nog kan optrekken naar een gemiddelde
van 50% tegen het einde van het seizoen.
Stijn, die debuteert op het niveau van 2e nationale, heeft al enkele hele
mooie dingen laten zien. Zo kon hij, als enige, het Yannick Maes ( B0 die
in super speelt) lastig maken. Ook kon Stijn ondertussen al 4 B4’en
kloppen wat hij nog nooit eerder had gedaan. Stijn wint momenteel
meer dan 30% van zijn wedstrijden maar ook bij hem vertrouwen we
erop dat hij het percentage nog zal kunnen opkrikken tot 50% tegen het
einde van het seizoen.

Wie het leuke niveau en de toffe sfeer eens wenst op te snuiven is steeds welkom om onze
ploegen in nationale en landelijke aan te moedigen.

10 november
17 november
8 december

A ploeg
Smash Dolfijn A
Vise A
Schulen A

B ploeg
Schulen D
Schoten A
Gierle A

Zeker op 8 december is iedereen hartelijk uitgenodigd en trakteert de club (of de Sint) iedere
supporter op een gratis pak friet dat jullie smakelijk kunnen verorberen tijdens het smullen
van de mooie rally’s.

8 december: avond van de supporter

En heerlijke wedstrijden!
Recreanten en senioren:
8/10: Opendeurdag voor “actieve 50-plussers”.
Het werd een gezellig middag waarop enkele nieuwe 50-plussers konden
kennismaken met onze club.

Bardienst november:
Do 1/11 vanaf 20u: Philippe De Rycke
Vrij 2/11 vanaf 19u15: Geert en Sibil Van Autreve
Zat 3/11 vanaf 13u: Filip Van Belleghem
Do 8/11 vanaf 20u: Jo Willems
Vrij 9/11 vanaf 19u15: Kaatje Bossuyt
Zat 10/11 vanaf 13u: Jo Willems
Zat 10/11 vanaf 18u: Hanna Tay
Do 15/11 vanaf 20u: Patrick Depreter en Peter Vermeire
Vrij 16/11 vanaf 19u15: Filip Van Belleghem
Zat 17/11 vanaf 18u: Ann Ruelens
Do 22/11 vanaf 20u: Maarten Van Der Biest en Mattias Goderis
Vrij 23/11 vanaf 19u15: Geert en Sibil Van Autreve
Zat 24/11 vanaf 13u: Kaat Geentjens
Do 29/11 vanaf 20u: Stef Keppens en Hanna Tay
Vrij 30/11 vanaf 19u15: Ann Dejonckheere

Met dank aan onze sponsors:

