NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Geplande activiteiten:
3/1: Clubkampioenschap dubbel voor alle leden (competitie,
jeugd, recreanten)
Inschrijven bij Jo: jowillems@vttl.be.
Aanwezig ten laatste om 19u45.
Geleide loting van de duo’s om 20u stipt.

5/1: Provinciaal kampioenschap Heren, Dames en gemengd.

6/1: Provinciaal kampioenschap leeftijdsreeksen.

8/1 vanaf 20u: Nieuwjaarsreceptie voor leden en hun familie.
Graag een seintje vooraf: kaat.rik@gmail.com.
Mogelijkheid om vrij te spelen.

Multimove en kidsping:
De multimovelessen vinden in januari plaats op:
12/1: in de club
19/1: in de club
26/1: in de club

8/12: De Sint met zijn pingpongPiet op bezoek in de club

Of onze multimovers afgelopen jaar flink zijn geweest was zeker niet in twijfel te trekken. De
Sint kwam ook dit jaar met veel plezier onze jongste sportende clubleden aanmoedigen en
bewonderen. De Sint zag een grote groep sportieve en flinke kinderen die hun favoriete dansje
en acrobatische kunstjes toonden.

De kinderen waren ook verwonderd dat de man met de lange baard even zijn staf inruilde
voor een tafeltennispalet en met zijn eigen pingpongPiet een balletje sloeg. Zelf enkele
kidspingers (-8 jarigen die tafeltennissen) namen het even op tegen de pingpongende Sint.

.
Na al het gesport kregen de kinderen nog wat lekkers en mochten ze met broer(s)/zus(sen) op
de foto met de Sint en zijn pingpongPiet. Al deze foto’s en nog veel meer kan je vinden op
onze website. (www.ttcmerelbeke.com => mediagalerij => foto’s)

Jeugd:
2/12: Vlaams Jeugdcriterium (verslag door Jo Willems)
Op zondag 2/12/2018 werd de tweede fase van het VJC gespeeld in de sporthal
van Scheldewindeke.
Het Vlaams jeugdcriterium is een tornooi voor jeugdspelers tot en met 1ste jaars
miniem (geboortejaar 2007) uit gans Vlaanderen. Er waren een 80-tal
deelnemers waarvan 5 van onze club.
Natan De Corte nam deel bij de miniemen jongens. Bij de benjamin jongens
waren er 4 deelnemers van TTC Merelbeke: Bryan Zhang, Josse Duthoy, Qiji Li en
Ilyes Dridi zijn allen geboren in 2011 en namen deel in de leeftijdsreeks t/m
geboortejaar 2010.
• Bryan Zhang zorgde voor de prestatie van de dag door als 1ste jaars
benjamin zijn reeks te winnen. Hij versloeg in de halve finale en de finale
2 sterke spelers van geboortejaar 2010.
• Josse Duthoy deed het ook uitstekend want hij behaalde in dezelfde reeks
de halve finale, hij eindigde uiteindelijk 4de.
• Qiji Li haalde de ¼ finale en eindigde op een 8ste plaats.
• Ilyes Dridi kon zijn eerste officiële wedstrijd winnen en eindigde op de 12de
plaats op 15 deelnemers.
• Natan De Corte eindigde 17de bij de miniemen.

Competitie:
Wedstrijdverslagen:
8/12: Avond van de supporter (verslag door Jürgen Eeckhout)
‘Avond van de supporter’ regelrechte voltreffer
Een kolkende en bomvolle zaal en cafetaria, heerlijke frietjes en last but not
least: een avondje toptafeltennis met klinkende zeges. De ‘avond van de
supporter’ bij onze tafeltennisclub was alweer een schot in de roos. “Geweldig
plezant”, zei Gierlespeler Korneel Rotthier.
Op papier stonden er enkele spannende en vooral levensbelangrijke duels op het
programma. Onze B - met Bjorn ‘Wurtel’, Stijn ‘Spitie’, Kristof ‘Messi’ en Nikolai
‘Bakki’ – kon zich tot herfstkampioen kronen. Daarvoor moest ze de nummer
twee Gierle opzijzetten. Ook de G-ploeg – Tom, Hubert, Jelle en Remy - kon bij
een zege tegen de tiende in de ranking, Zottegem, de tweede ronde wat
comfortabeler aanvatten en het degradatiespook verdrijven. De wedstrijd van
onze A-ploeg (Wout, Christophe, David en Tim) was wat onthoofd omdat hun
tegenstanders uit Schulen geen voltallig viertal de wei in stuurde.
Terwijl onze mannen zich tijdens de opwarming in het zweet werkte, konden de
talrijke supporters smullen van een lekker pakje friet. “Ik had toch nog niks
gegeten”, aldus Rudi Nuytinck, die een tweede pakje naar binnen werkt. Jong en
oud zakte af naar de Plataan. Na een oorverdovend applaus voor onze krijgers
kon de avond op gang getafeltennist worden. Onze A-ploeg zat meteen op rozen,
greep Schulen bij de keel en maakte al snel een onoverbrugbare kloof. 14-2 was
dan ook een meer dan correcte uitslag. Tim kon zelfs de scalp pakken van zijn
zwarte beest, Luc Segers. Een B4 met een ongeziene stijl die speelt met noppen.
“Hij pakt zijn pallet niet vast aan de steel, maar aan de ronde kant”, duidt Tim.
“In het verleden haalde ik nooit meer dan vijf punten per set.” Het vaderschap
geeft Tim echter vleugels, want na een spannende belle kon hij de noppenspeler
eindelijk verslaan. Die andere – minder notoire – noppenspeler, Jürgen, keek
watertandend toe. “Als je met zo’n stijl B4 kan worden, dan zit er toch nog
toekomstmuziek in mijn noppenspel”, knipoogt hij.
Iedereen bij de B-ploeg was hypergemotiveerd om Gierle te verslaan. Met
meteen twee belles leek de toon voor een spannende avond gezet, maar al snel
groeide de kloof en stond na vier uur spelen de 12-4 op het scorebord. Kopman
Bjorn was outstanding en overklaste de tegenstand zonder setverlies. Hij had
ook nog eens een schattig geheim wapen mee: zijn neefje (1). Het ventje toonde

meteen zijn minihooliganskills, want hij gooide twee flessen water op het
speelveld tijdens de laatste wedstrijd van Kristof. Hij en zijn tegenstander konden
er gelukkig goed mee lachen (net als de hele tribune). Dankzij deze zege staat de
B stevig alleen aan kop.
Onze G-ploeg ten slotte kon met een zege tegen Egmont (D4, 2D6 en E2) een
verlengd verblijf in derde provinciale al ruiken. Tot 5-3 ging het nog gelijk op,
maar daarna trokken onze jongens stevig door naar 12-4. Met drie winstmatchen
per speler werd het een stevige teamprestatie. De kloof met de laatste plaats
bedraagt nu al vijf punten. Aangezien die ploeg nog geen enkel punt kon pakken,
lijkt de G-ploeg op weg naar een rustige terugronde.

Recreanten en senioren:

Verslag Quiz TTC Merelbeke 22/12
Op zaterdag 22 december vond de 9de editie van onze quiz plaats. Tot onze
grote vreugde stellen we vast dat steeds meer leden van de club deelnemen.
De eindoverwinning ging echter naar Bolwerk, een ervaren quizploeg die
jaarlijks afzakt naar Merelbeke en het steeds goed doet.

Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet

Het was een grijze ochtend toen Joe Williams de voordeur van zijn huis in
Owlsstreet two met net iets teveel kracht achter zich dicht sloeg. De nevel was
zo dicht dat de fijne druppels gewillig op zijn kale hoofd neersloegen waarvan er
al snel een aantal zich verenigden tot dikke parels die in kleine beekjes langs zijn
hals naar beneden gleden. Zijn vers gestreken kraag voelde in een mum van tijd
aan als een kleffe vaatdoek. Zulke alledaagsheden konden Joe echter nauwelijks
deren, hij was immers van het principe dat je beter geen energie kon steken in
zaken die je toch niet kan veranderen. Net zoals de huidige
weersomstandigheden had hij lang geleden ook zijn vroeg ingetreden kaalheid
zonder veel drama aanvaard. Sindsdien scheerde hij dagelijks zijn kale knikker.
Als hij er de behoefte toe voelde smeerde hij er af en toe een dotje
verzachtende crème op om zijn hoofdhuid soepel te houden.
Hij drukte vanuit zijn broekzak op de afstandsbediening van zijn Nissan SUV, die
hem terstond enthousiast begroette met uitdraaiende spiegels en knipperende

lichten. Die trouwe Nissan, een merk waar hij in de loop der jaren zodanig aan
verknocht was geraakt dat hij zich eigenlijk niet kon voorstellen dat hij ooit nog
voor een ander merk zou kiezen. Nissan forever. Genoegzaam liet hij zich in de
zetel glijden, overwoog eventjes terug uit te stappen om de herfstbladeren van
zijn raam weg te vegen, maar besloot om die klus over te laten aan zijn
ruitenwissers, de vuile strepen spoot hij vervolgens weg met een stevige portie
ruitensproeier. De motor van de Nissan sloeg vlot aan en Joe zette via de
ringweg koers naar Plane Street 2 in Blackbird Brook.
Blackbird Brook is een uit de kluiten gewassen dorp aan de rand van een grotere
provinciestad. Hoewel Joe zelf in de stad woonde, hield hij van de sfeer die in
Blackbird Brook hing. Het leek hem dat de mensen er vriendelijker waren dan in
de stad, maar dat kon allicht verklaard worden doordat hij er zelf zijn jeugd had
doorgebracht.
Joe was van kindsbeen sportief aangelegd, waardoor hij later besloot om
sportwetenschappen te studeren aan de universiteit. Een mooie tijd was dat, Joe
kon er zelfs nu nog van nagenieten. Hij was immers in zowat alle sporten goed
bedreven behalve dan in balletdansen en in kleiduifschieten. Tijdens het
balletdansen moest hij ooit een demonstratie geven op het praktijkexamen maar
zijn stevige postuur had teveel moeite gehad om het vereiste niveau van
sierlijkheid aan te kunnen, waardoor Joe uit balans raakte en hij de docente van
dienst danig hard tegen een klimrek liet knallen dat ze met een dubbele
ribfractuur diende te worden afgevoerd.
Tijdens het kleiduifschieten slaagde hij er bij zijn eerste tien pogingen niet in om
ook maar bij benadering één van die zwevende schijven neer te halen. Uit
razernij om zijn eigen onkunde schoot Joe zonder kijken zijn geweer leeg in de
lucht waarna enkele seconden later een Canadese gans vlak naast hem
neerstortte, gevolgd door een lichte regen van dons en wat verder nog een klein
vogeltje dat blijkbaar ook de volle laag had gekregen. Het scheelde niet veel of
Joe was ermee in de krant gekomen. Tot hilariteit van velen prijkt 25 jaar later
zijn foto met gans nog steeds in de kantine van de schietclub.
Uiteindelijk besloot Joe voor de tafeltennisport te kiezen, een sport die hem
goed lag omdat hij over een onwaarschijnlijk concentratievermogen beschikte.
Met dit voordeel slaagde hij erin om een aantal van zijn technische gebreken te
compenseren. Door zijn imposante gestalte en radde tong kon hij de
tegenstander danig intimideren dat de overwinning vaak al voor de helft binnen
was, nog voor er één bal werd gespeeld.
Joe ontpopte zich weliswaar als een begenadigd speler maar bleek geen absolute
topper te kunnen worden. Zijn competitieve ingesteldheid maakte wel dat hij
het tot sportief manager schopte van TTC Blackbird Brook, de grootste

tafeltennisclub in de regio waar hij toptalenten trainde zoals Barry Downing, ook
bekend als Carrot omdat diens haar zo rossig was als een vers geoogste jonge
wortel. Carrot leidde nu in de club de jeugdwerking, samen met zijn vrouwtje
Kate Nonies die van de allerkleinsten succesvolle spelers trachtte te maken. Dat
laatste kon bezwaarlijk gezegd worden van Stephen Smith, een vergane glorie
die het nooit echt gemaakt had in de sport maar die door de jaren heen deel van
het clubmeubilair was gaan uitmaken.
Joe leidde zijn club samen met de sympathieke president Phil Richmond, die zich
dankzij de riante winsten van de club in een residentiele wijk in de buurt van
Doncklake had weten te vestigen. Kate Outwood was de secretaris van de club,
een manusje van alles zonder wie Joe en Phil de club nooit draaiende zouden
kunnen houden. Op het boekkundig vlak werd de zaak dan weer gerund door de
topeconome Anny Youngman die fiscale spitstechnologie niet schuwde om de
financiële toestand van TTC Blackbird Brook gezond te houden.
Met een nonchalante draai aan zijn stuur wendde Joe zijn Nissan op de
parkingplaats van TTC Blackbird Brook. Hij stapte uit, nam zijn sporttas uit de
koffer en zocht de sleutels van de glazen voordeur. Het was nog vroeg en de stilte
deed hem deugd, zelfs de nabijgelegen ringweg leek de rust niet te kunnen
verstoren. Hij maakt er een punt van om altijd als eerste op het clubterrein toe
te komen en er de deur te openen om vervolgens helemaal alleen de
onbespeelde tafels te aanschouwen zoals een oliesjeik allicht ook deed met zijn
collectie sportwagens.
Maar vandaag was zijn intrede anders, hij wist niet wat er aan de hand was,
maar Joe werd overvallen door een bevreemdend voorgevoel en toen hij zag dat
de voordeur wagenwijd open stond wist hij dat het geen gewone dag zou
worden….
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
The U.S. is a beautiful city! Together we will make TTC Blackbird Brook
great again

Bardienst januari:
De regeling voor de terugronde staat nog niet helemaal op punt. Wil jij nog je
steentje bijdragen, neem dan zeker contact op met Kaat: kaat.rik@gmail.com.

Do 3/1 (clubkampioenschap dubbel): Philippe en Kaatje B
Do 10/1 vanaf 19u30: Philippe
Vr 11/1 vanaf 19u15: Stijn S
Za 12/1 nm vanaf 13u: ?
Za 12/1 vanaf 18u: Mieke A
Do 17/1 vanaf 19u30: Kaatje B
Vr 18/1 vanaf 19u15: Ann DJ
Do 24/1 vanaf 19u30: Peter V en Patrick DP
Vr 25/1 vanaf 19u15: Philippe
Za 26/1 vanaf 13u: ?
Zat 26/1 vanaf 18u: ?
Do 31/1 vanaf 19u30: Stefanie DH en Ann B

Met dank aan onze sponsors:

