NIEUWSBRIEF MAART 2019

Geplande activiteiten:
Vrij 1/3 om 20u: Finale Beker van Oost-Vlaanderen:
Merelbeke neemt het in de finale op tegen Meteor in het lokaal van HNO
Assenede. Het spreekt voor zich dat supporters welkom zijn om onze jongens
aan te moedigen.

Zat 2/3 en zon 3/3: Belgisch kampioenschap A:

Zat 16/3: Namiddag van de supporter jeugd:
De thuiswedstrijden van onze jeugd vinden plaats
op zaterdagnamiddag vanaf 13u30. Op 16 maart
nodigen wij alle familieleden en vrienden van
onze jeugdspelers uit om te supporteren voor
onze ploegen.
De club trakteert alle aanwezigen op een stukje
taart met koffie of chocomelk.

Zon 17/3: Provinciale jeugdliga fase 3:
De inschrijvingen voor de 3e fase van de jeugdliga op 17 maart in het lokaal van
TTC Rooigem staan open. De reeksen starten om 10:00, gelieve ten laatste om
9:30 aan te melden.
Ook deze fase is gratis. Inschrijven kan nog tot 13 maart via
https://competitie.vttl.be/welkom
of via mail naar bjornneirinck@hotmail.com.
Iedereen mag zich inschrijven, ook al heb je aan de eerdere fases niet
deelgenomen. Bij het overschrijden van het maximum aantal deelnemers (64)
krijgen de spelers die aan de eerdere fases hebben deelgenomen voorrang.

Zat 23/3: Avond van de supporter:

Zat 27/4: Clubetentje

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 !

Multimove en kidsping:
De multimovelessen vinden in januari plaats op:
9/3: in de club
16/3: in de sporthal
23/3: in de club
30/3: in de club

Jeugd:
16/3: Namiddag van de supporter: zie “Geplande activiteiten”

Competitie:
Wedstrijdverslagen:
De terugronde van “The A-team” (verslag door Björn Neirinck)

Ook na week 16 staat onze A ploeg nog steeds geruststellend op een 4e plaats.
Er werd gewonnen tegen de ploegen onder ons en er werd verloren tegen een
ploeg die de titel ambieert.

Aangezien de A ploeg zich geen zorgen hoeft te maken zijn zij vaak de ploeg die
onvolledig aantreedt. Enkel in week 14 trad de onze eerste ploeg aan met hun
vaste opstelling. Maar zoals al gezegd zijn onze topper er ook met een atypische
ploeg in geslaagd om meerdere malen te winnen.
In week 12 was “youngster” Nathan Vandoorn degene die de A-ploeg mocht
vervolledigen. Dat Nathan nog veel groeimarge heeft liet hij meteen opmerken.
In zijn debuut in 2e nationale wist hij meteen 2 wedstrijden te winnen.
In week 13 mocht Mario Fockenier nog eens aantreden met zijn ploegmaten van
in TTC Gent. Mario kon de tegenstanders goed afmatten maar kwam nooit

dichter dan een belle en moest zich tevredenstellen met een frisse kriek na de
wedstrijden.
In week 15 speelde de A ploeg zelfs met 3 “invallers”, We mochten onze sterren
van de afgelopen jaren nog eens verwelkomen. Harm en Peter speelden erg
mooie en goede wedstrijden, beide konden ze 3 maal zegevieren. Als 4e invaller
trad Kaat Geentjens aan. Kaat speelde vele schitterende rally’s en liet vele
spelers versteld staan van haar mooie techniek. Jammer genoeg voor haar bleef
het bij die mooie rally’s.
In week 16 speelde de gemotiveerde Stef Roose mee. Stef is E6 en speelt
normaal mee met de A ploeg van de jeugd. Van de A ploeg van de jeugd naar de
A ploeg bij de volwassenen gaf Stef redelijk wat stress. Deze stress was natuurlijk
nergens voor nodig. Stef liet zien dat zijn smashballen al van een hoog niveau
zijn en kon heel tevreden terugkijken op zijn debuut in de nationale reeksen.
Naast de invallers hebben natuurlijk ook de vaste spelers van de A ploeg het
beste van zichzelf gegeven.
Zoals al in eerdere verslagen geschreven kende Christophe Van De Maele geen
al te goede start van het seizoen, maar week na week steeg zijn niveau. Het
nieuwe jaar gaf dan ook een nieuw beeld: Christophe kan met een voorlopige 7
op 12 in de terugronde alvast gerust zijn dat hij zijn niveau teruggevonden heeft.
Gelukkig gaf het nieuwe jaar alleen bij Christophe andere resultaten. David met
12 op 16 en Bjorn met 6 op 8 blijven op niveau presteren en winnen het
merendeel van hun wedstrijden. Als David en Bjorn zo blijven spelen zullen ze
met zekerheid volgend jaar terug hun verdiende B2 klassement krijgen.
En wat gezegd over Wout… Wout speelt al een volledig seizoen op een erg hoog
niveau. In het nieuwe jaar won Wout al alles. Op een volledig seizoen won Wout
al 52 van zijn 58 wedstrijden. Sinds kort zien we dit ook terug in de algemene
individuele stand van 2e nationale D waar hij fier bovenaan staat te pronken.
Of Wout deze plaats kan vasthouden zal afhangen van de onderlinge wedstrijden
tegen de andere toppers. Wout mag natuurlijk heel erg blij zijn dat hij niet tegen
onze eigen toppers hoeft te spelen 😊.

Recreanten en senioren:
Vrij 15/2: Ontmoeting met TTC Baarle (verslag door Jean-Pierre)
Vreemd gaan
Met tien zijn we op de uitnodiging van TTC Baarle ingegaan om in een
vriendschappelijke sfeer een onderlinge competitie te spelen.
8 jongens en 2 meisjes werden ingedeeld in 2 poules en Baarle kon daar slechts
9 mannen tegenoverstellen.
De sfeer zat goed met enkel lachende gezichten op de groepsfoto, klaar om
eraan te beginnen.

Poule 1 met onze sterkste spelers Guy, Willy, Didier, Hanna en Axel deden het
zeer goed met een topprestatie van Didier die al zijn wedstrijden won en alzo de
beste speler van avond was.
Guy startte goed met 2 overwinningen maar had dan een terugval en kon geen
set meer binnenhalen. Willy, pas terug van vakantie in Egypte deed het net
andersom, eerst 2 nederlagen om daarna 3 keer te winnen, (oef!)
Hanna en Axel wisten elk 1 match te winnen en af en toe een setje.
Puike prestatie maar met 13-12 ging de overwinning nipt naar Baarle.
De vijf van poule 2 Rudy, Patrick, Jean-Pierre, Luc en Stefanie hadden maar 4
tegenstrevers.
Hier ook weer absolute dominantie van onze Rudy die ook al zijn wedstrijden
won. Patrick won 2 keer en verloor telkens in de 5° set zijn 2 andere matchen.
(competitiestress?)

Jean-Pierre won 1 matchke en 1 setje. Luc en Stefanie moesten in alle
wedstrijden hun meerderen erkennen en moesten zich tevreden stellen met af
en toe een setje binnen te halen.
Eindresultaat poule 2: 13-7 in het voordeel van Baarle.
Tweemaal poulewinst voor Baarle maar wij onthouden vooral dat we zowel in
poule 1 als in poule 2 de beste spelers hadden met Didier en Rudy.
Kortom een gezellige sportieve avond waar we tot de vaststelling gekomen zijn
dat “vreemd gaan” ons niet zo goed ligt, alhoewel we verzachtende
omstandigheden kunnen inroepen. Er werd op zéér snelle tafels gespeeld met
competitieballen en een noppenspeler waar wij nog moesten aan wennen. De
witte achtergrond van de muren en de gladde vloer kunnen wij ook als excuus
inroepen, maar we rekenen erop om hen terug te pakken op 10 mei als zij ons
een tegenbezoek brengen.
Hou allen deze datum vrij zodat we met een sterk team ons thuisvoordeel
kunnen uitspelen om ook eens de smaak van een overwinning te proeven.

Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet

De inbraak in TTC blackbird brook
Joe Williams stapte behoedzaam de club binnen. Aan zijn linkerzijde in de hal zag
hij direct dat het raam was ingeslagen, de glasscherven knisperden onder zijn
nieuw sportschoenen alsof iemand er enkele XXL zakken paprikachips had
uitgestrooid. Joe at ze liever met zout of met pickels of neen beter nog: van die
heerlijke Mexicaanse taco’s met een salsasausje. Het water liep hem in de mond
tot hij met verbazing zag dat er in de club al een grote bedrijvigheid aan de gang
was. “Bloody hell, wat was hier aan de hand?” Wat deed de politie hier en
waarom waren ze secretaris Kate Outwood en de voorzitter Phil Richmond elk
apart aan het ondervragen? Maar vooral, waarom zat Nathan Von Thorn,

nochtans een sympathieke speler die altijd bereid was om een handje toe te
steken, stevig geboeid op een barkruk?
Joe liep door tot aan de bar. Op het grote scherm speelde de herhaling van een
soapserie met de immens populaire Bart Whiters in de hoofdrol, maar niemand
had op dat ogenblik oog voor het geweldige acteertalent van de man die volgens
de roddelpers ook een uitstekend danser en begenadigd tafeltennisser zou zijn.
Misschien moest Joe hem maar eens uitnodigen om een fandag te houden in TTC
Blackbird Brook. Dat hij daar nog niet eerder aan gedacht had! Joe zag het al
helemaal voor zich: de joelende fans zouden tegen betaling een spelletje
tafeltennis tegen Whiters kunnen spelen, wat dan weer een aardige extra duit
voor de clubkas zou betekenen. Maar eerst moest het jaarlijkse steak-en
zalmfestijn nog op poten worden gezet dat dit jaar zou doorgaan op zaterdag 27
april.
Een politieagent in een witte stofjas stak een schotelvod in een plastic zakje.
Robin Rainmortar, die normaal de jeugd zou trainen die ochtend, zat in een
hoekje verweesd voor zich uit te staren terwijl hij doelloos met zijn palet aan het
draaien was. Begrijpelijk want Robin had pas ternauwernood weten te
verhinderen dat zijn onstuimige jeugdspelers zich bij het betreden van de zaal
hadden gekwetst aan de glasscherven waar Joe zich zonet nog doorheen had
gewaad.
Er was die nacht ingebroken in de club, zo bleek. De computer was gestolen, de
brandkast van de club was professioneel opengesneden met gasbranders en alle
inkomsten, inclusief waardepapieren en twee nierstenen van de oud-voorzitter
Francis Mills waar volgens de overlevering goudschilfers van 24 kaaraat zouden
in verwerkt zitten.
Zelfs Herr Flick, de hoofdcommissaris, had in zijn lange carrière zo een precisie
zelden gezien. Deze dieven waren professionals zoals je ze vandaag de dag nog
zelden tegenkomt. Ze opereerden old school maar met kennis van zaken, zo wist
Herr Flick, trouwens ook nog een oud lid van de TTC Blackbird brook.
Professionele misdadigers bereidden hun slag steeds nauwgezet voort en
hielden rekening met honderd en één scenario’s, in sommige zaken zelfs met
honderd en twee. Laatst had hij in Antwerpen nog zo een zaak gehad die hem
sterk deed denken aan deze inbraak. Daar werd zelfs een tunnel gegraven naar
een kluizenzaal in een bank.
Hoewel het zijn taak was om boeven te vangen voelde Herr Flick diep in zichzelf
toch ook een zeker respect voor zoveel vakmanschap. Tezelfdertijd vormde het
een extra uitdaging om het geboefte bij de kraag te vatten en net daarom moest

elk detail grondig onderzocht worden. Het was dan ook bijzonder jammer dat
die verdomde Nathan Von Thorn met zijn schotelvod alle sporen had uitgewist
nog voor de politie haar werk kon doen. Was Von Thorn medeplichtig? Erg
spraakzaam was hij in elk geval niet. Het zou geen gemakkelijke zaak worden,
zoveel was zeker, zuchtte Herr Flick diep en hij wendde zich tot Joe die plots wat
bleekjes rond zijn neus werd toen hij zag dat ook de lieftallige Sara Woodstreets
geboeid werd weggeleid…
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

Familienieuws:
24/2: Geboorte van Julie De Jaeger, dochter van David De Jaeger.

Bardienst maart:
Don 7/3: Philippe
Vrij 8/3: Geert en Sibil
Zat 9/3 nm: Filip VB
Don 14/3: Jo
Vrij 15/3: Philippe
Zat 16/3 nm: Filip VB
Don 21/3: Maarten en Franky
Vrij 22/3: Philippe
Zat 23/3 avond: Hanna en Bart W
Don 28/3: Mattias en Filip B
Vrij 29/3: Stijn S
Zat 30/3 nm: Anje
Zat 30/3 avond: Didier

Varia
Deze zomer organiseren Björn en Brecht weer een stage in onze club:

Met dank aan onze sponsors:

