NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Geplande activiteiten:
6/12: Initiatie voor recreanten met Peter Nijs. Start: 20u, einde: 21u30.
Deelname is gratis. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

8/12: Avond van de supporter.
Gratis frietjes vanaf 18u15, wedstrijden
vanaf 19u:
Merelbeke A - Schulen B
Merelbeke B – Gierle A
Merelbeke G – Egmont B
Een mooie gelegenheid om onze toppers
eens aan het werk te zien!

22/12: Quiz. Inschrijven kan helaas al een tijdje niet meer. We zijn nog wel op
zoek naar enkele helpers voor de bar en bediening. Ben je bereid een handje te
helpen, neem dan contact op met Philippe, 0499 969599.

Multimove en kidsping:
Kidspingdag 2/11/2018
Op deze dag konden onze jongste kinderen proeven van
tafeltennis op een speelse manier. Dit had als
bedoeling om onze “kidsping groep” (onze jongste
tafeltennissers van 2,5 tot en met 8 jaar) wat uit te
bereiden. Het was een groot succes er kwamen maar
liefst 19 kindjes een keer genieten van onze
tafeltennissport. Er waren 6 kindjes van onze
multimove, 4 kidspingers van Merelbeke die 5 vriendjes
hadden meegebracht en er een feestje van hadden
gemaakt. Dan kwamen er nog 2 kindjes van een
recreant bij ons in de club en nog 2 kindjes van TTC Deinze. Op het einde van
deze dag hadden we er al zeker 2 nieuwe kidspingers bij. Wij hopen zo aan
iedereen duidelijk te maken dat tafeltennis echt mogelijk is op heel jonge

leeftijd en dat de kinderen er heel veel basisvaardigheden bij leren en veel
plezier mee kunnen maken.
Nog twijfels? Vraag meer info aan Kaat en Bjorn bjornneirinck@hotmail.com
(verantwoordelijk voor de kidsping)

Ook zin om kennis te maken met
tafeltennis? Kom gerust eens
proberen!

Jeugd:
18/11: 2de Fase van de Provinciale jeugdliga
Voor de tweede fase van de jeugdliga waren 53 spelers uit alle uithoeken van de
provincie afgezakt naar ons lokaal. Iedereen speelde minstens zes matchen in
poules die ingedeeld werden volgens de uitslagen van de eerste fase.
In elke poule zat minstens één speler van TTC Merelbeke.
Maxim, David, Lucas en Jasper slaagden erin in de top 3 van hun poule te
eindigen. Ook onze andere spelers behaalden allemaal enkele mooie
overwinningen. Dat doet hopen voor het provinciaal kampioenschap begin
januari…

Competitie:
Wedstrijdverslagen:
De A-ploeg in november (verslag door Björn Neirinck)
In november mocht de A-ploeg van TTC Merelbeke viermaal aan de slag. Met
twee overwinningen, één gelijkspel en één verlies doen de spelers van de Aploeg nog steeds wat van hen verwacht wordt. Een top-5 plaats, meedraaien in
de subtop, was dan ook de ambitie. Als surplus helpen de spelers van de A-ploeg
ook de B- en C-ploeg om hun ambities te proberen waarmaken.

Week 6:
Het eerste team ging wat gehavend naar Chatelet. De vaste spelers, Wout en
Bjorn werden aangevuld met Lucas Van De Velde. Een erg gemotiveerde
jeugdspeler die met volle teugen genoot van het niveau in 2e nationale. Een
winstmatch voor Lucas zat er niet in, maar achteraf gingen de frietjes wel vlot
naar binnen. Met twee vaste waarden punten gaan halen in Chatelet is praktisch
onmogelijk. Toch lieten Wout en Bjorn hun kopje niet hangen en konden ze nog
samen vijf winstmatchen boeken. Belangrijker die week was de winst van de Bploeg
in
Bilzen.
(zie
foto’s
onderaan
😉)

Week 7:
Als je een voorbeeld wou zien van een felbevochte avond was de wedstrijd thuis
tegen Smash Dolfijn een perfecte gelegenheid geweest. Zowel de spelers van
TTC Merelbeke als van TTC Smash Dolfijn vochten voor elk punt. Wout bleek
andermaal de sterkste van de avond met vier overwinningen. Deze werden
aangevuld met twee winstmatchen voor Stijn en één overwinning voor
Christophe en Bjorn. Bij dit gelijkspel tegen de moeilijk bespeelbare spelers van
Smash
Dolfijn
kon
iedereen
zich
wel
neerleggen.

Week 8:
De week van de terugkeer van Tim Blanckaert in 2e nationale, die op dat moment
aan een mooie 75% speelde op landelijk niveau. En van Peter Duyck, die vorig
jaar zachtjes zijn palet aan de haak hing. Peter focust zich op dit moment meer
op marathon en triatlon. Maar toch zag je gedurende de avond zijn niveau vlotjes
stijgen en kon hij zijn laatste twee wedstrijden verdiend winnen. Tim haalde ook
een goed niveau en kon zijn winstpercentage van landelijke evenaren in 2e
nationale. Christophe kon net zoals de andere spelers terugblikken op een sterke
prestatie en moest zich slechts eenmaal (in de belle) gewonnen geven. Wout
overklaste zijn tegenstanders die hem samen slechts één set konden afsnoepen.

Week 9:
Na het wachten op “familieman” David Douchy konden we toch naar het
afgelegen Malonne trekken. In Malonne bekampten we een B2 en drie B4’en.
Wijzelf stonden op papier even sterk met Wout, David, Christophe en Bjorn.
Maar al vlug bleek dat wij als team sterker waren en stoomden we vlot door naar
een duidelijke overwinning. Wout en David wonnen alles, Bjorn won driemaal en
Christophe was eenmaal de betere. Na de wedstrijden werden er ons negen
pizza’s aangeboden die vlot naar binnen werden gespeeld. Later bleek echter,
tot ergernis van enkele dames, dat wij deze pizza’s moesten delen met een
andere interclubwedstrijd. Dit tafereel zorgde voor hilariteit in de cafetaria.

Elke week gaan de spelers van A-, B- en C-ploeg, net zoals alle andere spelers van
TTC Merelbeke er vol voor. Elke week zijn de spelers aanwezig op de training en
wordt er goed gespeeld en gelachen. Dit zorgt voor een leuke en gemotiveerde
sfeer en zal er hopelijk toe leiden dat zowel de B- als C-ploeg kunnen
promoveren. De sfeer kan alvast niet stuk, als ook de resultaten zo blijven gaan
we nog een zeer mooi seizoen tegemoet.

KOM OP ZATERDAG 8 DECEMBER
GENIET VAN FRIETJES EN DE
WEDSTRIJDEN TIJDENS DE AVOND VAN
DE SUPPORTER. JIJ KOMT TOCH OOK?!

3/11: TTC TRS Bilzen A – Merelbeke B 7-9 (verslag door Stijn Spitaels)
Een hard bevochten, nipte en belangrijke zege op één van de moeilijkste
verplaatsingen van het seizoen. Zo kunnen we een lange zaterdagavond, die
begon om 16:00 en eindigde in de vroege uurtjes van de zondagochtend, in één
zin samenvatten.
Na een slopende heenrit van 150 kilometer naar Bilzen (nabij Maastricht in
Limburg) stoomde kopman David zichzelf en zijn drie kompanen Stijn, Lesbie
(Kristof Van Lersberghe) en Messi (Kristof De Mesmaeker) klaar om de drie
punten mee te nemen naar de Plataan. Waar Lesbie en Stijn die avond steken
lieten vallen met elk slechts één winstmatch tegen de vierde man, werden ze
opgevangen door de twee ervaren rotten: de ene als een Beest, die de
tegenstander valse hoop gaf, maar bleef doorgaan, zowel op mentaal als op
fysiek vlak. De andere dan weer als een architect, die alles van nul tot in de
puntjes opbouwde, met fantastisch gevoel en tactisch meesterschap. “The
Beast” 4/4, “The Architect 3/4”. Wie welke persoon is, laat ik aan u over. Eén
ding is zeker: het collectief stond er als gewapend beton en heeft
standgehouden, ondanks alle schade die een sterk Bilzen ons kon toebrengen.
Kortom, een avond met victorie kraaiende B-ploeg in een feeststemming en drie
punten in de pocket. Wat wil een captain ad interim nog meer?
Dikke merci gasten!

9/11, 16/11, 23/11: Merelbeke E (verslag door Robin Van Regenmortel)
E-ploeg knokt zich weg van de voorlaatste plaats!
Begin november stond onze E-ploeg na zes speeldagen, dus net voorbij halfweg
in de heenronde, op een ongelukkige voorlaatste plaats. Na toch al een aantal
felbevochten ontmoetingen (3x verlies 7-9 en 1x gelijkspel 8-8) nog niet
helemaal op gewenste koers dus, zeker aangezien de laatste twee ploegen uit
onze reeks zakken. Onze vaste spelers William, Jan, Jo en Robin (alle vier C6)
kregen al een paar keer het gezelschap van Alan, George en Jürgen.
In speelweek 7 moest onze E-ploeg aantreden tegen de A-ploeg van Triumph Ge
Mo die op dat moment een stuk hoger in de ranking stond. GeMo speelde met
C2 – C4 –C4 en D0, dus op papier sterker dan onze E-ploeg.

De start was in ieder geval spannend en het ging gelijk op tot 3-3, waarbij al direct
drie belles afgewerkt moesten worden. Vanaf dan raasde onze E-ploeg met het
nodige zelfvertrouwen als een pletwals over de tegenstanders en meer dan een
paar sets kregen die niet meer toe. Het resultaat van een collectieve inspanning:
13-3, een onverhoopte maar ó zo verdiende overwinning!!
In week 8 mochten we het opnemen tegen de laatste uit onze reeks, Olsene A,
die met een gelijkaardige opstelling als onze ploeg speelde (drie C6-en en één
D0). Hier hoopten we toch ook drie punten binnen te rijven. Olsene beet echter
sterk van zich af en we kwamen 2-5 achter te staan. Toch lieten we ons niet
ontmoedigen en we begonnen ons inhaalmanoeuvre met een paar belles die we
in ons voordeel konden afsluiten. Al snel werd de achterstand omgebogen naar
voorsprong en Olsene kwam serieus onder druk te staan. We waren niet van plan
onze winst nog uit handen te geven en konden de avond uiteindelijk afsluiten
met 11-5 overwinning. De drie punten waren binnen en geven ons terug wat
ademruimte in een reeks waar de ploegen uiteindelijk toch wel bijna allemaal
aan elkaar gewaagd zijn.
Speelweek 9: Vorige zaterdag maakten we de verplaatsing naar Melsele, alweer
tegen de A-ploeg (C2 – C4 – C4 en D0). Zij staan maar één puntje achter ons, dus
het beloofde opnieuw een spannende avond te worden. Aangezien Jan vrijdag
al speelde, waren Alan en George van de partij, naast William en Robin. Al van
bij start werden de tegenstanders onder druk gezet en bij de rust was het 2-8 in
ons voordeel. Op het einde van de avond mochten we afsluiten met een mooie
6-10 overwinning met dank aan de topprestaties van William, George en Alan
die elke drie matchen konden verzilveren.
Vandaag staan we mooi in de helft, maar de verschillen zijn klein! Blijven gaan
dus team E!!
Onze volgende wedstrijd is tegen Hamme die absoluut kampioen wil spelen en
al zes verschillende B6-en opstelde in de voorbije weken.

Recreanten en senioren:
6/12: Initiatie voor recreanten zie “Geplande activiteiten”

Bardienst december:
Don 6/12 vanaf 20u30: Jo Willems
Vrij 7/12 vanaf 19u15: Stijn Spitaels
Zat 8/12 vanaf 13u: nog af te spreken
Zat 8/12 vanaf 18u (Avond vd supporter): Bart Witters en
Stefaan De Smet
Don 13/12 vanaf 20u: Philippe De Rycke
Vrij 14/12 vanaf 19u15: Kurt Merchiers
Don 20/12 vanaf 20u: Kaat Bossuyt
Don 27/12 vanaf 20u: Mike Vlieghe en Dirk Van Bellegem

Met dank aan onze sponsors:

