
 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 
 

 

 
 

 

 

Geplande activiteiten:  

6/9: Eerste competitiematch: Veteranen A – Egmont A 

We starten deze competitie met een veteranenmatch. Supporters zijn 

natuurlijk van harte welkom. 

De volledige kalender van de competitie vind je in het clubboekje en op de 

website. 

 

 



15/9: Provinciale jeugdliga, fase 1 in Oosterzele 

 

 
 



 

 



 



Hieronder vinden jullie ook een overzicht van interessante data voor het seizoen 
2019-2020: 

 

Multimove en kidsping:  

Het schooljaar staat weer voor de deur en een vlot schooljaar kan niet zonder 

MULTIMOVE! 

Hieronder kan je de data en locaties vinden. Ben je nog niet ingeschreven, dan 

kan dat nog tot en met 14 september!  
 

Datum Locatie (soort) 

14 september 2019 Club 

21 september 2019 Club 

28 september 2019 Club 

5 oktober 2019 Sporthal  

19 oktober 2019 Club 

2 november 2019 Club 

9 november 2019 Club kijkles  

16 november 2019 Sporthal  

7 december 2019 Club 

14 december 2019 Club 



Datum Locatie (soort) 

11 januari 2020 Club 

25 januari 2020 Club 

1 februari 2020 Club 

15 februari 2020 Club 

7 maart 2020 Club 

21 maart 2020 Club vanaf 17u kijkles 

28 maart 2020 Club 

4 april 2020 Sporthal  

25 april 2020 Club + clubetentje!  

2 mei 2020 Club 

9 mei 2020 Club 

16 mei 2020 Club 

 

 

    
Multimove     Kidsping 

 

Heb je zin om te kidspingen! Dit kan bij ons al op zeer jonge leeftijd. 

Kidsping is de voorbereiding op tafeltennis, maar kinderen krijgen bij onze 

lessen ook een mooie basis aan algemene vaardigheden aangeboden. 

 

 



 

Jeugd:  

 

Jeugdtrainingen seizoen 2019-2020 
 

Ook komend seizoen willen we met de jeugdwerking van TTC Merelbeke stappen 

vooruitzetten. We willen dat alle jeugdspelers deelnemen aan de 

jeugdtraining(en). De jeugdtraining(en) hebben dus voorrang op alle andere 

trainingen. Om aan het niveau van de betere jeugdspelers tegemoet te komen 

en ook hen te prikkelen voorzien we een extraatje. We voorzien op elke 

jeugdtraining op woensdag van 18u30-19u30 een sparring van minstens C-

niveau. Hierdoor zullen ook de betere jeugdspelers uitgedaagd worden en willen 

we ervoor zorgen dat iedereen op zijn niveau kan trainen. 

Wie kan er wanneer trainen? 

Elke jeugdspeler kreeg reeds een e-mail waar hij/zij kon zien in welke groep hij/zij 

voor het komende seizoen zit. Hieronder kan je nog eens zien wanneer je 

verwacht wordt om te trainen. 

De trainingen waar een “1” bijstaat zijn prioritair, de trainingen met een “2” zijn 

optioneel en de trainingen met een “3” zijn extraatjes. Hoe meer je wenst te 

trainen, hoe beter natuurlijk, maar geef voorrang aan de prioritaire trainingen. 

Let op, de jeugdtrainingen gaan voor op de andere trainingen.  

Groep 1  Groep 3 

Trainingsmogelijkheden:  Trainingsmogelijkheden: 

1) Woensdag: 18u30-19u30 + vrij spel  1) Woensdag: 16u00-17u00 

2) Maandag: 19u30-21u00  1) Woensdag: 17u15-18u15 

3) Dinsdag vrij spel vanaf 20u00  1) Zaterdag: 10u30-12u00 

   

Groep 2  Groep 4 

Trainingsmogelijkheden:  Trainingsmogelijkheden: 

1) Woensdag: 17u15-18u15  1) Woensdag: 16u00-17u00 

1) Woensdag: 18u30-19u30 + vrij spel  1) Zaterdag: 10u30-12u00 

1) Zaterdag: 10u30-12u00   

2) Maandag: 19u30-21u00   

3) Dinsdag vrij spel vanaf 20u00   

 

 



 

Dingen die elke tafeltennisser kan, ook jij! 

1) Op tijd komen (10 minuten op voorhand is geen luxe) 

2) Sportieve kledij dragen (korte broek!) 

3) Gemotiveerd trainen 

4) Luisteren naar de trainer 

5) Positief denken 

6) Sportief en eerlijk zijn 

7) Respect voor het materiaal en orde hebben 

8) Winnen is leuk, verliezen moet leerzaam zijn 

9) Een mindere training is geen ramp, niet trainen is dat wel 
 

 

De beste manier om beter te worden is beter en meer trainen. 

 

 

 

 

Competitie:  

Zomertornooien:  
Deze zomer namen heel wat spelers van TTC Merelbeke deel aan verschillende 

tornooien. Enkele uitslagen en foto’s:  

 

Zomercriterium Oostende (4 fases met voorgift) 

Nikolai Baklicharov 3de tijdens de 1ste fase, 4de tijdens de 2de fase en 3de in de 

eindstand 

Bjorn Neirinck 3de tijdens de 4de fase 

Sara Van Bostraeten winnares van de B-finale tijdens de 2de fase 



Ook volgende spelers namen deel aan één of meerdere fases en behaalden enkele 

knappe resultaten: Yann Veys, Robin Van Regenmortel, Jo Willems, Dirk De 

Bosschere, Joris De Schuyter, Stijn Spitaels en Tom Vanluchene.  

TTC Merelbeke werd 4de in de eindstand. 
 

 

     
Jo Willems            Yann Veys 

           
Björn Neirinck      Joris De Schuyter            Sara Van Bostraeten 
 

    
Nikolai Baklicharov     Robin Van Regenmortel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tornooi Wielsbeke:   Open Internacional Zona TT, Spanje: 
 

                        
Marijn Waeyenbergh   Sara Van Bostraeten 

4de in de reeks B-speciaal  1ste in de reeks dames 

met o.a. winst tegen 2 B4’en 
 

Tornooi Pingkolo:        Tornooi Wenduine  

 
 

Sara Van Bostraeten        Sara Van Bostraeten 

winnares reeks heren C0-D2                     winnares reeks dames B4-C2 

 

Trainingen seizoen 2019-2020: 
Ook dit seizoen kan er door de competitiespelers weer getraind worden op volgende 

momenten:  

Maandag 19u30 tot 20u: geleide training 

Dinsdag vanaf 19u30: vrije training 

Woensdag 19u30 tot 21u30: spelers met B-klassement 

Zondag 9u tot 12u: geleide training (niet elke week, controleer de agenda op de 

website) 

 



 

Recreanten en senioren:  
Trainingen op:  
Maandag van 14u tot 16u: we voorzien een opendeurdag op maandag 14 oktober. 
Meer info in de nieuwsbrief van oktober.  
Donderdag vanaf 20u. 
 
 

Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet 
 

 
  

New season 

 

Joe Williams nipt  aan zijn ijsgekoelde glas met lichtbruisend water in een poging om 

de hittegolf te bestrijden die half augustus al werd voorspeld.  Bij elke slok laat hij 

zich de weldadige frisheid welgevallen. Af en toe op een ijsblokje knabbelend denkt 

hij terug aan hoe hij de eerste dagen van de vakantieperiode, toen de hitte nog veel 

harder had toegeslagen, helemaal niet meer wist waar kruipen van de warmte. 

‘Eigenlijk ben ik nooit een zonneklopper geweest’, bedenkt Joe zich en op 

automatische piloot smeert hij zijn blinkende schedel nog eens in met factor 50 van 

een goed merk.  

 

Dan was het achter de dikke gevangenismuren van Old Earth veel beter toeven. Hij 

herinnert zich nog levendig hoe de heerlijke koelte hem tegemoetkwam zodra de 

gevangenispoorten zich openden toen hij op bezoek ging bij zijn topspeelster Sarah 

Von Woodstreets. Bijna had hij gewenst om er zelf opgesloten te mogen zitten. Rust 

en koelte, dat waren in die periode zijn twee grootste verlangens geweest. Gelukkig 

kon worden bewezen dat Von Woodstreets’ betrokkenheid bij de diefstal in de 

lokalen van TTC Blackbird Brook een gerechtelijke dwaling was en Joe had na enige 

administratieve formaliteiten zelfs de toelating gekregen om haar mee te nemen 

naar huis. Dat was dus al een enorme zorg minder geweest, vooral ook omdat ze 

blijkbaar weinig mentale noch fysieke detentieschade had opgelopen. Wel in 

tegendeel, Sarah Von Woodstreets leek als persoon zelfs eerder gesterkt van achter 

de tralies te zijn gekomen. Ze nam samen met andere vooraanstaande 

tafeltennisspelers van de club al meteen na haar vrijlating deel aan de ATS-run, een 



groots sportevenement dat georganiseerd werd door een belangrijke sponsor van 

de club.   

 

Gelukkig was ook ‘the night of the hot dog’ zonder incidenten verlopen, een jaarlijks 

weerkerend clubevenement waarin wordt dubbel gespeeld volgens een bijzonder 

complex regelement. De belangstelling was weer enorm geweest, wat mogelijks kan 

verklaard worden door de extra mooie prijzen die dit jaar konden gewonnen 

worden. Rudy Stay-earth (1), Martin Von der Colostrum (2) and Raph Cookout (3) 

waren de verdiende winnaars die de felbevochten wedstrijd gewonnen hadden. De 

felicitaties kregen ze van de organisator Dirk Beautyplace die ook Tom VanderSmiths 

(1), Guy Von Trousers (2) and Didier Briny (3) als winnaars van het 

regelmatigheidscriterium uitriep. 

 

“Genoeg gemijmerd” besluit Joe plots, hij verlaat het terras en begeeft zich naar zijn 

bureau om de startvergadering van 29 augustus voor te bereiden. Wat het nieuwe 

seizoen zoal zal brengen kan Joe niet op forehand voorspellen, maar de club zal 

alleszins weer gonzen van de activiteit en daar kan hij maar beter op voorbereid zijn 

samen met zijn bestuursleden met o.a. president Phil Richmond, Kate Outwood en 

Anny Youngman.  
 

Bardienst september 2019 

Do 5/9, 20u: Philippe 

Vrij 6/9, 19u15: Yann 

Do 12/9, 20u: Katya 

Vrij 13/9, 19u15: Katy 

Zat 14/9, 18u: ? 

Do 19/9, 20u: Dirk VB 

Vrij 20/9, 19u15: Hanna 

Zat 21/9, 13u: ? 

Zat 21/9, 18u: ? 

Do 26/9, 20u: Mike 

Vrij 27/9, 19u15: Mieke A 

Zat 28/9, 18u: Kaatje B 

 
Zoals jullie kunnen zien, zijn er nog wel wat openstaande data. Zie jij het zitten om 

ook eens de bar te doen, neem dan zeker contact op met Kaat Bossuyt, 

kaat.rik@gmail.com 

 



Varia 

 

 
 

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:  

 

      

 


