NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
Voorwoord:
We starten dit seizoen met een maandelijkse nieuwsbrief. Voor oktober zal dit
nog vrij beperkt zijn, maar we rekenen op jullie medewerking om er iets moois
van te maken.
Heb je meegespeeld in de competitie? Was je aanwezig bij één of andere
activiteit van TTC Merelbeke? Maak dan gerust een verslagje, liefst met een
foto, zodat al onze leden op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in de club.
Je mag al je suggesties, verslagjes en nieuwtjes doorsturen naar
kaat.rik@gmail.com.
Wens je geen foto’s van jezelf of je kind in de nieuwsbrief te zien verschijnen,
geef dan een seintje. We zorgen er dan voor dat dit niet gebeurt.

Geplande activiteiten:
7/10: Provinciaal criterium jeugd, veteranen en dames:
Inschrijven tot maandag 1 oktober via mail naar Jo (jowillems@vttl.be)
of zelf rechtstreeks via de site: https://competitie.vttl.be/welkom
Sara Van Bostraeten zal aanwezig zijn om de jeugdspelers te begeleiden

8/10: Opendeur voor senioren:
Van 14u tot 16u, inschrijven is niet nodig.

18/10: Initiatie voor recreanten met Alan:
Deelname is gratis voor onze recreanten, inschrijven: kaat.rik@gmail.com.

23 tot 27/10: Belgium Open in De Haan
De Belgium Open (ITTF Challenger Series) staat weer voor de deur! Van 23 tot en
met 27 oktober kruisen onze Belgische toppers in De Haan weer de degens met
het kruim van de internationale tafeltenniswereld.
Op 23 en 24 oktober wordt er gestreden in de kwalificatietabel.
De hoofdtabel gaat van start op 25 oktober.
Op vrijdag krijgen we de finales in de U21
competitie.
De apotheose is voor zaterdag, dan volgen de
finales in het enkel- en dubbelspel. Info en
kaarten: jowillems@vttl.be

Multimove en kidsping:
De multimovetrainingen in oktober vinden plaats op:
6/10: in de club
20/10: in de club
Jeugd:
16/9: 1ste fase van de provinciale jeugdliga

Op zondag 16 september vond in Oosterzele de 1ste fase van de jeugdliga plaats.
51 Oost-Vlaamse jeugdspelers namen het tegen elkaar op. 13 daarvan waren

spelers van TTC Merelbeke, wat ons de beker van de club met de meeste
deelnemers opleverde.
In de reeks met de hoogst geklasseerde spelers behaalden Niek, Maxim en
Maarten respectievelijk de 4de, 5de en 8ste plaats.
De volgende fase van dit 3-delig tornooi vindt plaats in ons lokaal op zondag 18
november.

Competitie:
Wedstrijdverslagen september:
Speelweek 2:
Wedstrijdverslag van Galmaarden B-Merelbeke F (door Jürgen Eeckhout)
F-ploeg maat te klein voor Galmaarden
De F-ploeg (2D0, 2 D4) ging met 13-3 de boot in bij Galmaarden B (2C6, D2, D4).
Galmaarden zette zo z’n titelambities nog wat kracht bij.
Voor Jürgen was de match bij Galmaarden een bijzonder treffen: Zo moest hij
het opnemen tegen zijn broer Gunther. Een droomscenario waarbij hij zijn broer
door de gehaktmolen zou draaien spookte al door zijn hoofd. De werkelijkheid
draaide echter helemaal anders uit. Stijf van de stress – onderweg van het werk
richting Galmaarden belden zijn bazen nog om langs de kant van de baan te
parkeren en vanuit de auto op het laatste moment een artikel te maken – werd
het een absolute non-match. 3-0 op z’n doos. “Op het volgende familiefeest
krijgt hij van mij enkel water en brood”, liet hij na de match met de glimlach
optekenen. De verliespartij was dan ook de voorbode van een avond waarbij
onze jongens de wet van de sterksten moesten ondergaan. Stefaan, Hubert
en Jürgen konden met elk een winstmatch de eer redden. Rudi was dicht bij een
stunt tegen die vermaledijde Gunther, maar een 2-0 voorsprong en
matchpunten in de vierde set waren niet voldoende om de zege te grijpen.
Volgende week is de F-ploeg vrij en kunnen de batterijen weer opgeladen
worden.

Recreanten en senioren:
Op 8/10 is er opendeurnamiddag (zie geplande activiteiten), maak hier gerust
nog wat reclame voor bij familie, vrienden, …
Vergeet niet in te schrijven als je wil deelnemen aan de eerste initiales voor
recreanten op 18/10, de plaatsen zijn beperkt.

TTC Rooigem organiseert op 27/10 hun jaarlijkse “12 uur van de recreatie”.
Inschrijven kan rechtstreeks bij TTC Rooigem.

Er worden al plannen gesmeed om ons ook dit jaar eens te meten met de
recreanten van TTC Baarle. Noteer alvast 15/2/2019 in jullie agenda. Meer info
volgt later.

Bardienst oktober:
Do 4/10 vanaf 20u: Philippe De Rycke
Vr 5/10 vanaf 19u15: Mieke Arys en Ann Dejonckheere
Za 6/10 vanaf 13u: Filip Van Belleghem
Do 11/10 vanaf 20u: Jo Willems
Za 13/10 vanaf 18u: Bart Witters
Do 18/10 vanaf 20u: Patricia Rottiers en Jean-Pierre DeSmet
Vr 19/10 vanaf 19u15: Mieke Arys en Katy De Prijck
Za 20/10 vanaf 18u: Hanna Tay
Do 25/10 vanaf 20u: Stefanie De Hemptinne en Kaatje Bossuyt
Vr 26/10 vanaf 19u15: Stefaan De Smet

Familienieuws:
7/9: geboorte van Viktor Blanckaert, zoontje van Tim Blanckaert
(competitiespeler) en Evy Dobbelaere

Met dank aan onze sponsors:

