
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 
 
 

 

 
 

 

Geplande activiteiten:  

Don 11/4: Geleide training voor gevorderde recreanten 

Tot nu toe waren de geleide trainingen voor recreanten vooral gericht op 

beginnende spelers. Op vraag van enkele “oude rotten” voorzien we een training 

voor de iet wat gevorderde recreanten. Wacht niet te lang om in te schrijven via 

kaat.rik@gmail.com 
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Zat 27/4: Clubetentje  

 

 
 

Woe 1/5: Finale Beker van Vlaanderen 
 

Zoals jullie in de vorige 

nieuwsbrief konden lezen, vond 

op 1 maart de finale van de beker 

van Oost-Vlaanderen plaats. 

Merelbeke haalde het op 

overtuigende wijze van Meteor en 

mag het dan ook op 1 mei 

opnemen tegen de beste ploegen 

van de andere provincies.  

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom in Sporthal Schiervelde, 

Diksmuidesesteenweg 396 in Roeselare. De wedstrijden starten om 10u.  

 

 

 Clubetentje 27 april 2019 
 

Ook dit jaar zijn jullie allemaal van harte welkom op ons clubetentje dat zal plaatsvinden op zaterdag 27 april vanaf 18u00 in de 

gemeenteschool  Gilko, Kloosterstaat 19 in Merelbeke. 

Op het menu staat steak of zalm met groentenbuffet en frietjes of vegetarische pasta. 

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er balletjes in tomatensaus met groentenbuffet en frietjes.  

De prijs bedraagt 20 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. 

Je kan inschrijven via bijgevoegd inschrijvingsformulier, dat je vóór 20 april per mail opstuurt naar kaat.rik@gmail.com of afgeeft in de 

club. Je schrijft het bedrag over op rekeningnummer BE77 0682 1283 8942 van ttc Merelbeke, met als mededeling:  

“etentje + naam” 

Je kaarten zullen dan klaarliggen aan de inkom. 

Als je ook familie en vrienden uitnodigt, gelieve die dan op je eigen inschrijvingsformulier in te vullen en zelf voor de betaling te zorgen. 

 

Hopelijk tot dan ! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Stijn Spitaels, Tim Blanckaert, Wout De Kepper, Björn Neirinck  



 

 

Multimove en kidsping:  

De multimovelessen vinden in april plaats op:  
6/4: multimove met de ouders in de sporthal 

27/4: multimove in de club. Hopelijk kunnen we aansluitend heel wat 

multimovers met hun familie verwelkomen op het clubetentje in de 

gemeenteschool in de Kloosterstraat! 

 

Jeugd:  

17/3: Jeugdliga fase 3 (verslag door Georgi Baklicharov) 
Op zondag 17 maart vond de derde fase van de driedelige jeugdliga in Oost-

Vlaanderen plaats. TTC Merelbeke werd vertegenwoordigd door maar liefst 10 

jeugdspelers: Maxim, Stef, Lucas, Thor, Qiji, Bryan, Jahid, 

Hanne, Wolf en Kobe. Een aantal van hen zijn pas dit 

seizoen bij ons beginnen trainen en voor hen was dit hun 

eerste officiële tornooi. De meesten slaagden er zelfs in om 

al enkele matchen te winnen.  

Maxim zat in de sterkste poule en gaf daar alles wat hij in 

zijn mars had. Zo liet hij zich van beste kant zien tegen 

onder andere Sven Demol (C2), tegen wie hij met het kleinste verschil in de belle 

verloor. 

In deze laatste fase van de jeugdliga waren er helaas geen poulewinnaars onder 

de spelers van Merelbeke. Maar er werden wel medailles uitgedeeld per 

leeftijdscategorie volgens de eindresultaten van alle drie de fasen van de 

jeugdliga. Zo wonnen Qiji en Bryan respectievelijk zilver en brons 

bij de benjamins en Maxim won goud bij de miniemen. 

Tot slot waren er deze laatste fase jammer genoeg geen 

spectaculaire resultaten, maar wel veel spannende wedstrijden. 

Sommigen konden voor de eerste keer de sfeer van een tornooi 

opsnuiven en iedereen kan terugkijken naar een toffe 

tornooidag. 

 

 

 

Hanne Haerick  

Qiji Li 



24/3: Vlaams jeugdcriterium fase 4 (verslag door Sara Van 

Bostaeten) 
Op zondag 24 maart vond in het Antwerpse Lille de vierde fase van het Vlaams 

Jeugdcriterium (tornooi voor -12-jarigen) plaats. Er waren twee Merelbeekse 

deelnemers van de partij: Bryan Zhang en Ilyes Dridi, die allebei speelden in de 

reeks benjamin jongens. Eerst werden de spelers ingedeeld in twee poules, om 

vervolgens elk nog twee matchen te spelen om de 

eindrangschikking te bepalen. Ilyes wist in zijn poule één 

wedstrijd te winnen en verweerde zich goed in de andere 

wedstrijden. In de eindronden slaagde hij er niet meer in een 

match te winnen, maar speelde hij bij momenten wel zeer mooie 

punten. Hij eindigt zo op de achtste plaats. Onze tweede 

deelnemer, Bryan, won zijn poule door alle wedstrijden met 3-0 

te winnen. Hij speelde daarbij indrukwekkend tafeltennis en liet 

de tegenstrevers geen kansen. Ook zijn eerste wedstrijd na de poule werd 3-0, 

waardoor hij in de finale terechtkwam. Daar verloor hij heel nipt in de belle tegen 

de enige andere E6-geklasseerde speler na een hoogstaande wedstrijd. Hij 

eindigt zo op de tweede plaats. 

 

Competitie:  

Kampioenen:  
 

Onze C-ploeg is kampioen in 1ste 

provinciale.  

Heel wat spelers droegen hun 

steentje bij tot deze mooie prestatie:  

Proficiat Tim, Nathan, Hierro, 

Nikolai, Kristof DM, Kristof VL, Stijn, 

Sara, Elie, David DJ, Alan, Yann, 

Mario en Liqing! 
 

 

Wedstrijdverslagen:  

Lentecriterium veteranen in Oostende (verslag Yann Veys) 
Zondag 10 maart was “veterans-day”. TTC Merelbeke had een heuse delegatie 

oude knarren naar Oostende afgevaardigd om daar hun beste beentje voor te 

zetten. 

Ilyes Dridi 



Dirk, Rudi, Joris en Yann waren de gladiatoren van dienst om de kleuren van 

Merelbeke te verdedigen. 

Rond 9.00 was iedereen al paraat doch al snel bleek dat Rudi niet ingeschreven 

was, ondanks mondelinge vraag aan Wesley die dit blijkbaar vergeten was, oeps. 

Gelukkig kent Rudi werkelijk iedereen in tafeltennisland en werd hij alsnog op de 

tabellen toegevoegd. 

Het beloofde een lange dag te worden want elkeen werd ingedeeld in een poule 

van 7 of 8 man. 

Dirk mocht beginnen als scheidsrechter van een topmatch om duimen en vingers 

af te likken die slechts nipt in de belle beslecht werd. Een wedstrijd om niet snel 

te vergeten. Daarna walste hij door zijn poule door zeer sterk te spelen en zonder 

ook maar 1 verliesmatch. Hij werd dan ook oververdiend winnaar van zijn poule. 

Rudi mocht starten tegen Freddy Wegge van Sleidinge en kon nooit echt in zijn 

spel komen. De volgende matchen waren al een stuk beter en won hij van 2 D2’s 

en verloor hij slechts nipt van een vrouwelijke D0. Uiteindelijk werd hij 5de in 

zijn poule. 

Joris kende ook een begenadigde dag en moest enkel in zijn laatste 

poulewedstrijd de duimen leggen tegen een sterkere tegenstander. Hij werd dan 

ook mooi 2de in zijn poule. 

Yann speelde ook niet slecht en verloor 2 wedstrijden in de poules en 

onverwacht werd hij 2de in zijn poule. Alleen spijtig dat hij nipt van een C6 met 

materiaal verloor die anders geen enkele andere wedstrijd won 😊. 

Uiteindelijk volgden nog de eindwedstrijden waarbij vooral Dirk heel knap 

speelde en nipt van Freddy Wegge verloor en zo met een zilveren medaille moest 

tevreden zijn. Joris en Yann werden 3de en Rudi 6de. Al bij al een heel mooi 

resultaat. 

Ook nog een dankwoordje aan Jo die ons kwam aanmoedigen en coachen tijdens 

zijn vrije zondagnamiddag. Na de wedstrijd nog lekker blijven eten en 

verschillende Filous binnen geslagen. 

 

Recreanten en senioren:  

11/4: Geleide training met Jo (zie geplande activiteiten) 

 

Noteer ook alvast 20/6 in jullie agenda.  
Op die dag vindt dit jaar de Avond van de Hete Hond plaats. Meer info volgt later  
 

 



Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet 

 

 
In TTC Blackbird Brook zat Joe Williams voorovergebogen aan zijn bureau. Hij 

zuchtte diep terwijl zijn beide handen langzaam over zijn glimmende schedel 

gleden. In al die jaren als sportief manager kon Joe zich niet herinneren ooit 

mentaal al zo diep te hebben gezeten. Het ene probleem was nog niet van de 

baan of er diende zich al een volgend aan. De gevolgen van de inbraak lieten zich 

voelen: naast de enorme materiele schade had de roof van de clubkas een 

financiële krater van jewelste geslagen in het werkingsbudget.  

Het clubetentje van zaterdag 27 april 2019 was daarom uiterst noodzakelijk om 

het voortbestaan van TTC Blackbird Brook te kunnen garanderen. Er moest voor 

gezorgd worden dat sympathisanten en supporters massaal zouden komen 

opdagen.  Gelukkig waren voorzitter Phil Richmond en secretaris Kate Outwood 

na verhoor vrijgelaten en konden zij alle zeilen bijzetten om het event onder de 

publieke aandacht te brengen. De redding van de oudste tafeltennisclub van het 

land werd dan ook een kwestie van staatsbelang. CNN en FOX-news brachten 

het zalm- en steakfestijn in het nieuws en riepen de kijkers op om TTC Blackbird 

Brook te steunen. President Trump had ei zo na een bezoek gebracht aan de 

club, maar op het allerlaatste nippertje had hij zijn afgevaardigde moeten sturen 

wegens de affaire van de Russische inmenging in de vorige verkiezingsperiode.   

Er werd een promofilm gemaakt waarin een aantal bekende spelers waaronder 

Peter Dive, Barry Downing, Christophe Millery en David Showery in een woest 

bruisende rivier naar wilde zalm hengelden ergens diep in het Canadese woud. 

Op het einde jatte een grizzlybeer een dikke zalm en bracht deze naar de 

barbecue op het clubfeest. Spitsvondig vond Joe, hij was dan ook een echte 

dierenvriend.  Ook het idee om de spelers Tim Whitecard, Stein Spilingual, Wood 

Keppress en Christoffer Knifemaker in een ander filmpje als succesvolle rodeo’s 

te laten optreden kon Joe best smaken. Nadat de stofwolken van het 

rodeogebeuren er in de eerste scène hoog oplaaiden werden de spelers, allen 

met cowboyhoed en karoende (1) in beeld gebracht, gezellig keuvelend aan een 



feesttafel met een enorme steak op hun bord. Dit filmpje werd gesponsord door 

Albert Heins, een lokale producent van cocktailsausjes. 

Op sportief vlak was de ellende evenmin snel van de baan voor Joe. Nu het einde 

van het competitieseizoen naderde hadden 14 van zijn spelers zich als 

geblesseerd gemeld, wat voor de nodige hoofdbrekers zorgde in de organisatie 

van de samenstelling van zijn ploegen. Gelukkig hadden ze Nathan Van Thorn 

vrijgelaten onder voorwaarden maar de bevallige Sara Von Woodstreets zat nog 

steeds onder voorarrest in de gevangenis. Haar trainingsschema kwam gelukkig 

niet in gevaar, de rechter had immers enige mildheid aan de dag gelegd door 

haar onder te brengen in de gevangenis van het naburige Old Earth waar zoals 

algemeen bekend het gevangenisregime toeliet dat gevangenen er dagelijks 

mochten tafeltennissen. Ze beschikten er zelfs over een eigen tafeltennisclub die 

om begrijpelijke redenen geen uitwedstrijden kon spelen. Gezien de 

omstandigheden was dit nog de beste oplossing voor Von Woodstreets, morgen 

zou Joe haar een eerste bezoekje brengen… 

(1) Een Karoende is een typisch hemd gedragen door cowboys, stevig van 

structuur en met een ruitjespatroon. In sommige gebieden worden ruitjes ook 

‘karo’s’ genoemd en een hemd een een ‘ende’. 

 
Heb je zelf suggesties om voor een volgende nieuwsbrief een vervolg mee te helpen schrijven 

aan deze soapserie?  

Kan je leuke namen verzinnen voor vrienden of vriendinnen van TTC Merelbeke die je in dit 

Amerikaans vervolgverhaal graag een plaats zou zien krijgen? Recente anekdotes? Toffe 

weetjes over sponsors? Oude mythische clubverhalen? Vergeten oud-spelers? Ook 

wedstrijdverslagen kan je zelf in dit format kwijt of (delen ervan) kunnen erin gegoten worden! 

 

Mail naar:  ttcblackbirdbrookstory@gmail.com 
 

Bardienst april: 

Don 4/4: Philippe De Rycke  

Vrij 5/4: Ann Dejonckheere 

Don 11/4: Patricia Rottiers en Jean-Pierre DeSmet 

Don 18/4: Kaat Bossuyt en Peter Vermeire 

Vrij 19/4: Luk Lambrechts 

Don 25/4: Jo Willems 
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Varia 

Sponsoring TTC Merelbeke 
Onze club is de laatste jaren enorm gegroeid. We hebben meer ploegen in 

competitie, we organiseren meer jeugdtrainingen en trainingen voor 

competitiespelers. We hebben een uitgebreid aanbod voor jonge kinderen 

uitgewerkt. Ook voor onze recreanten proberen we regelmatig iets extra te 

voorzien.  

Dit alles kost natuurlijk geld. Een bloeiende bar, wijnverkoop, quiz, clubetentje 

en enkele waardevolle sponsors helpen ons om mooie initiatieven te kunnen 

nemen, maar voor de nabije toekomst kijken we toch uit naar enkele nieuwe 

sponsors om onze club te steunen.  

Heb je zelf een bedrijf(je) of heb je relaties waarvan je denkt dat ze mogelijk 

geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Neem dan zeker contact op met het 

bestuur. Er is een ruim aanbod aan sponsorformules, zoals vermelding op de 

clubuitrusting, een spandoek in ons lokaal, maar ook totaalpakketten.  

Meer info: jowillems@vttl.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  
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