
 

NIEUWSBRIEF MEI 2019 
 

 
 

Geplande activiteiten:  

Vrij 10/5: Ontmoeting met TTC Baarle (zie rubriek “Recreanten 

en senioren”) 

 

Don 30/5: Clubkampioenschap  
Op Hemelvaart vindt traditiegetrouw het clubkampioenschap plaats.  

Om 13u starten de jeugdreeksen (aparte reeks voor benjamins) 

Om 16u starten de andere reeksen:  

- Niet geklasseerde spelers (ook jeugdspelers kunnen hier deelnemen) 

- Recreanten en recreant-reserves 

- Competitiespelers en geklasseerde jeugdspelers (reeks met voorgift) 

Inschrijven kan bij Jo: jowillems@vttl.be 



Zon 30/6: ATS run 
Jaarlijks organiseert onze sponsor ATS een stratenloop voor het goede doel. Het 

is de bedoeling dat estafetteteams van 6 personen samen een marathon lopen, 

waarbij drie lopers 5 km lopen, twee 10 km en één loper 7,195 km.  

We zouden ook dit jaar graag minstens één ploeg van onze club inschrijven. Ben 

jij loper of zie je het wel zitten om tussen nu en eind juni wat te trainen en dan 

aan te treden in een TTC Merelbeke-team, geef dan alvast een seintje: 

kaat.rik@gmail.com.  

 

Multimove en kidsping:  

De laatste multimoveles vóór de vakantie vindt plaats op  

 4/5: les samen met de ouders  

 

Jeugd:  
De jeugdcompetitie zit erop, maar de trainingen blijven in mei gewoon doorgaan 

op woensdag en zaterdag.  

 

Competitie:  

Kampioenen:  
In de vorige nieuwsbrief konden we al melden dat de C-ploeg kampioen was 

geworden.  

Nu de competitie afgelopen is, voegen we daar nog enkele kampioenenploegen 

bij:  

Merelbeke B (heren) is kampioen in landelijke 

Merelbeke B (veteranen) is kampioen in de tweede afdeling  

Merelbeke B (jeugd) kon niet onderdoen voor de andere B-ploegen… 

 

 

 

Op zondag 19 mei vanaf 10 uur worden de spelers 

van deze ploegen, samen met al onze individuele 

kampioenen, gehuldigd door de gemeente 

Merelbeke in de sporthal. 

 

 

 

mailto:kaat.rik@gmail.com


Nieuwe klassementen: 
De nieuwe klassementen tot en met C0 zijn bekend.  

Voor onze club zijn er een 10-tal zakkers en 17 stijgers waarvan 5 spelers die voor 

het eerst een klassement behalen. 

 

Een dikke proficiat aan alle stijgers en ook aan onze trainers voor het goede werk. 

 

Spelers die niet akkoord gaan met hun nieuw klassement kunnen "herziening" 

aanvragen (info bij Jo) 

 

Spelers met een gewijzigd klassement:  

 

 
 

 

 



Wedstrijdverslagen:  

23/3: 2de Avond van de supporter (verslag Björn Neirinck)   
Ook de 2e avond van de supporter van dit seizoen voor de A, B en G-ploeg was 
een succes. De club kon weer veel jongere en iets mindere jongere 
sympathisanten ontvangen. Onze vaste formule kon andermaal op veel gejuich 
rekenen. Er werd eerst ferm gesmuld om nadien alle spelers van TTC Merelbeke 
naar de overwinning te juichen.  
 

       
 

        
 

De A-ploeg deed dit met verve en stuurde Malonne huiswaarts met slechts 5 
winstmatchen. Tijdens de wedstrijden van de B-ploeg ging het nog vlotter, de 
spelers van de kampioenenploeg in landelijke moesten zich maar 3 maal 
gewonnen geven. In de andere zaal ging het er spannender aan toe. De spelers 
van de G-ploeg streden voor elke wedstrijd, elke set en elk punt. Op het einde 
moesten ze met het kleinste verschil hun meerdere erkennen in Aaigem-B.  
 
TTC Merelbeke A – Malonne B : 11-5  

 
TTC Merelbeke B – TTC Rooigem-Gent D : 13-3  

 
TTC Merelbeke G – TTC Aaigem B : 7-9 

 



 

 

 

      
 

      
 

      

 
 
 
 



 
Seizoen 2018-2019: A-ploeg 

De eerste ploeg van TTC Merelbeke wou een zorgeloos seizoen en kreeg dit ook. Toch 

zorgeloos als we naar de ranking kijken. Iets minder zorgeloos omdat de A-ploeg vaak 

onvolledig gestreden heeft. Maar zelfs met een onvolledige ploeg slaagden ze erin om 

meerdere malen te winnen.  

 

Het is alvast de bedoeling om volgend seizoen wel steeds met een voltallig team ten strijde te 

trekken. Als we dit kunnen waarmaken zien we onze A-ploeg nog enkele plaatsen hoger 

eindigen. 

Wout De Kepper: speelde een volledig seizoen aan een hoog niveau en kon zijn seizoen 

eindigen met een uitzonderlijk winstpercentage van 90,2%. Hierdoor moet hij individueel 

slechts 1 speler voorlaten. Mocht Wout enkele B0’en gewonnen hebben had hij zeker een 

kans gemaakt om zelf ook B0 te worden. 

Douchy David: speelde vaak in de B-ploeg, niet omdat hij het niveau van 2e nationale niet 

aankon want David kon dit seizoen 76,2% van zijn wedstrijden winnen. Opmerkelijk was dat 

David slecht 2 B4’en verloor afgelopen seizoen. Over een zekerheid gesproken! 

Neirinck Bjorn: kende een degelijk seizoen, met momenten speelde hij erg sterk maar 

evengoed verloor hij hier en daar wedstrijden die hij niet zou mogen verliezen. Hierdoor kan 

Bjorn tevreden terugkijken met een winstpercentage van 68,6%. 

Van De Maele Christophe: had een moeilijke heenronde maar, zoals in een eerder verslag 

voorspeld, trok hij deze met verve recht met een sterke terugronde. Christophe won in de 

terugronde ongeveer 65% van zijn wedstrijden en kon zo zijn winstpercentage over het 

volledige jaar net optrekken naar 50%. Hopelijk kan hij er volgend seizoen van in het begin 

invliegen. 

  



Seizoen 2018-2019: B-ploeg 
Het seizoen van de B-ploeg kunnen we kort samenvatten. Overtuigend KAMPIOEN!! De B-

ploeg stak na enkele weken een tandje bij en kon zo zonder al te veel problemen de titel in 

landelijke C op zak steken.  

 

  

De titel is een collectieve, sterke prestatie. Alle B-spelers hebben alles gegeven. Iedereen 

plooide zich dubbel om zo veel mogelijk te spelen om zo steeds een sterke ploeg te kunnen 

opstellen. De sfeer was steeds top waardoor de B-ploeg nu al uitkijkt naar volgend seizoen in 

2e nationale. Tevens het eerste jaar in de geschiedenis van TTC Merelbeke dat we 2 ploegen 

hebben die gaan aantreden in 2e nationale 



 

 

 

KNAP GEDAAN Messi, Spiti, Douchy “The Beast”, Lesbi, Wurtel, Baki, 

Blancki, Nathan “Kerstboomdanser” en Focki. 

 

Recreanten en senioren:  

Vrij 10/5: Vriendschapsontmoeting met TTC Baarle 
 

Ze komen!!  

Net als vorig jaar komen ze naar onze club voor een gezellige 

tafeltennisavond onder vrienden. 

Voor één van hen was de sfeer zo optimaal dat hij zelfs asiel 

aangevraagd heeft en gekregen (vluchtelingen zijn welkom bij ons) Hij 

heeft zich goed geïntegreerd en na een geslaagde inburgeringscursus 

is hij één van onze vele succesvolle competitiespelers geworden. 

Nu maar afwachten welke delegatie ze ons op 10 mei voorschotelen, ze 

willen ook hun vrouwelijke leden warm maken om bij die gastvrije 

jongens en meisjes een balletje te slaan. Via mail is mij gemeld dat ze 

zoveel mogelijk leden willen enthousiasmeren en dat is wat ik hier nu 

ook wil doen. 

Geïnteresseerde recreanten hoeven zich dus niet in te houden en 

noteren hun naam op het inschrijvingsblad aan het infobord. 



We maken er een gezellige, sportieve avond van met een hapje en een 

drankje maar vergeten zeker niet het competitieve. 

Liefst puren we het maximum uit ons thuisvoordeel met een 

overwinning en willen we zeker even goed doen als in Baarle waar we 

toch in elke reeks de beste speler hadden met Didier en Rudi. 

Wie inschrijft is ten laatste om 19:45 aanwezig in de club om vlot de 

reeksen op te maken zodat om 20h kan gestart worden. 

 

Jean-Pierre 

 

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 
 

 
Volle maan 

 

Midden in de nacht stapte Joe Williams uit zijn bed, trok zijn sportplunje aan en 

verliet zijn huis. Behalve de zwerm muggen rond de straatlamp lag Owlstreet er 

volledig verlaten bij. Onder zijn linkerarm droeg Joe een kartonnen doosje 

waarin aan de bovenkant een tiental kleine openingen waren aangebracht, zijn 

rechterhand omklemde zijn sporttas. In de volle maan vond hij zijn Nissan SUV 

gemakkelijk terug zodat hij alras koers kon zetten naar het clublokaal van TTC 

Blackbird Brook. 

Hoelang was het nu ook als weer geleden dat hij voor het laatst de Raad der 

Wijzen van Blackbird Brook had bijéén geroepen voor een rituele samenkomst? 

“De Raad” is een genootschap dat enkel bestaat uit de oudste leden van de club 

die zichzelf ‘De Senioren’ noemen. Op maandagnamiddag komen zij bijeen in het 

clublokaal om de tafeltenniskunst te beoefenen volgens de tradities van de 

Shawano indianen die voor de kolonisatie van Amerika de streek van Blackbird 

Brook bevolkten.  

Oorspronkelijk werd het Shawano tafeltennis gespeeld op een tafel van planken 

gezaagd uit de dikste eik van het woud. De paletten waren ambachtelijk 



vervaardigd uit het fijnste hazelaarshout en de handgreep werd door de 

vrouwen in de stam prachtig versierd met de veertjes van de Merel, een heilige 

vogel volgens de Shawano’s. De paletten werden ingelegd met de tanden van 

gesneuvelde Spaanse kolonisten met wie de Shawano indianen hevige strijd 

voerden. Voor de tafeltennisballen werden de testikels van de vijand gekookt in 

een mengsel van hars en gesmolten vet van de grizzlybeer. Twee van deze 

paletten en enkele balletjes prijken nog steeds in een klein glazen kastje in de 

bar van de club.   

In het traditionele Shawano tafeltennis speelde het competitieve aspect nooit 

enige rol. Shawano tafeltennis richt zich vooral op de sociale verbinding tussen 

de spelers waardoor eeuwige jeugd wordt nagestreefd en waarbij ook al eens 

iets mag gedronken worden. Deze principes worden door ‘De Senioren’ van TTC 

Blackbird nog steeds bijzonder ter harte genomen.   

De Senioren bestaan uit een aantal opmerkelijke figuren zoals Luke Farlee, een 

gepensioneerde melkhandelaar die op maandag trouw de deuren van de club 

opent en de bardienst uitstekend verzorgt. Hij slaagt er ternauwernood in om 

voldoende suikerwafels aan te slepen voor Ralph Cookout. Dan is er ook John-

Peter Smith, een senior die van theater houdt, zich eeuwig jong blijft voelen en 

die als één van de weinigen het Shawano dialect nog machtig is. Will From 

Eatfield is een voormalig competitiespeler die zich nu verdiept in 

Shawanotafeltennis maar daarnaast ook nog gewoon tennis speelt. Franky 

Youngman, is zoals zijn naam laat vermoeden nog niet gepensioneerd, werkt als 

kok en opmerkelijk: hij is het enige lid van de TTC Blackbird Brook zonder 

emailadres. Naast Tom Fromaire komt ook Patricia Redirisch geregeld langs, 

steeds geflankeerd door haar waakhond en gewapend met een golfstick. 

Deze nacht is Joe Williams naar de club gekomen om tijdens een rituele mystieke 

bijeenkomst advies te vragen aan deze ‘Raad der Wijzen’. Hun oordeel zal hem 

helpen om te beslissen over het lot van de speelster Sarah Von Woodstreets die 

nog steeds in de gevangenis zit van Old Earth. Ze wordt nog steeds verdacht van 

medeplichtigheid aan de zware diefstal die de club aan de rand van het 

faillissement heeft gebracht. Na het ochtendgloren zal hij haar een bezoek 

brengen… 
 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 

mailto:ttcblackbirdbrookstory@gmail.com


Bardienst mei: 
Don 2/5: Mike Vlieghe en Wouter Schelpe 

Don 9/5: Philippe De Rycke 

Don 16/5: Jo Willems  

Don 23/5: Jo Ryckeboer en Stefanie De Hemptinne 

Don 30/5: Clubkampioenschap  

 

Familienieuws:  
5/4: geboorte van Marie, kleindochter van Norbert Fraeyman (recreant) 
 

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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