NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019

Geplande activiteiten:
17/11: 2e fase van de jeugdliga
Deze fase zal doorgaan op zondag 17 november 2019 van 10u-17u in het lokaal
van TTC Rooigem Gent (Rooigemlaan 180, 9000 Gent). Elke jeugdspeler mag
deelnemen en zal ingedeeld worden in een grote poule van zijn/haar niveau.
Op de eerste fase waren wij, TTC Merelbeke, de club met de meeste deelnemers. We
hopen alvast onze jeugd ook deze keer te motiveren om het beste van zichzelf te
geven.
Inschrijven kan tot en met donderdag 14 november 2019 via
bjornneirinck@hotmail.com of rechtstreeks via https://competitie.vttl.be/welkom.

30/11: Avond van de supporter
Ook dit jaar organiseren we twee avonden van de supporter.
De eerste avond vindt plaats op zaterdag 30 november, bij de thuismatchen van
de C-ploeg in landelijke en de D-ploeg in 1ste provinciale.
Ook nu weer trakteert de club met gratis frietjes voor alle supporters.

Jeugd, veteranen, dames:
6/10: Provinciaal criterium jeugd, veteranen en dames.
Op zondag 6 oktober vond het provinciaal criterium jeugd, veteranen en dames
plaats in de sporthal van De Pinte.
De opkomst was wat aan de lage kant, maar van onze club waren toch in
verschillende reeksen enkele spelers ingeschreven.
Bij de jeugd haalden enkele van onze spelers mooie resultaten:
Benjamin jongens
1ste plaats: Bryan Zhang
2de plaats: Josse Duthoy
3de plaats: Qiji Li
4de plaats: Kobe Depouillon
Preminiem jongens:
1ste plaats: Bryan Zhang

Kadet jongens:
2de plaats: Maxim Van Dunneghem
4de plaats Qizheng Li
Junior jongens:
1ste plaats: Nikolai Baklicharov
-21 meisjes:
1ste plaats: Sara Van Bostraeten

Bij de iets rijpere jeugd, ook wel veteranen genoemd, deden onze spelers het ook
goed:
Veteranen 50+ heren:
3de plaats: Yann Veys
Veteranen 60+:
1ste plaats: Dirk De Bosschere
2de plaats: Rudi Nuytinck

We moesten ook dit jaar weer vaststellen dat het niet goed gaat met de dames in
Oost-Vlaanderen. In veel reeksen waren er bedroevend weinig inschrijvingen.
Gelukkig zijn er nog vaste waarden:
Dames B:
1ste plaats: Sara Van Bostraeten

28/10: Nationaal jeugdcriterium in Louvain-la-Neuve.
Drie Merelbeekse spelers konden zich plaatsen voor het Nationaal
jeugdcriterium.
Nikolai Baklicharov trad aan in de 2de afdeling, waar hij knap 3de werd met vier
overwinningen.
Op het nationaal jeugdcriterium is geen reeks voorzien voor benjamins, maar
Bryan Zhang en Josse Duthoy mochten, gezien hun goede resultaten in de
kwalificatiefase, deelnemen in de reeks preminiemen.
Bryan moest het in 9de afdeling opnemen tegen zeer sterke tegenstanders. Hij
kon twee matchen winnen en behaalde daarmee de 7de plaats.
Josse kwam uit in de 12de afdeling. Hij zette zich met volle overgave en tot het
einde in en kon zo vier tegenstanders verslaan en op de derde plaats eindigen.
Proficiat!

Competitie:
Wedstrijdverslagen
Week 4 (verslag door Jo Willems):
Speelweek 4 bracht opnieuw enkele mooie resultaten voor de ploegen uit
Merelbeke.
Onze A-ploeg was een weekje vrij door het algemeen forfait van Diest B.
De B-ploeg van Merelbeke nam het thuis op tegen Chatelet A. Claude Bodart
bleek voor iedereen een maatje te sterk en dat maakte het verschil tussen winst
en verlies. Stijn en Kristof DM konden elk 2 winstmatchen aan hun palmares
toevoegen en Nikolai en Marijn wonnen er 1.
Onze C-ploeg trok naar Mol en daar bleef het tot halfweg behoorlijk spannend
(3-5) maar na de koffie duwden onze jongens eens extra door. Tim en Benny
bleven ongeslagen en ook Nathan was goed op dreef met 3 winstmatchen,
Hierro kon 1 keer het zegegebaar maken.
Heel knappe en belangrijke overwinning van onze D-ploeg (4 C2's) tegen StPauwels (3 C0's en C2). Mario en Elie waren de sterkhouders deze week met elk
3 winstmatchen. Sara (2) en Yann (1) vulden mooi aan om 7-9 te winnen. Sara
won haar laatste match in de belle na een 2-0 achterstand, de laatste set met
maar liefst 11-0!
De E-ploeg kent een moeilijk seizoensbegin. Ze hebben weliswaar al enkele
stevige tegenstanders gehad dus hopelijk worden er de komende weken wat
extra puntjes gepakt.

De F-ploeg blijft op hoog niveau acteren. Temse was nochtans met C4-D0-D4-D6
naar Merelbeke afgezakt maar William en Michaël lieten niets liggen. Ook
Maarten won knap van C4-D0-D4 en Hubert won C4-D6.
De G-ploeg is wellicht de ploeg die het meest van zich doet spreken. Andermaal
een klinkende overwinning tegen C6-D0-D6-E6. Koen en Stefaan bleven foutloos
en Maxim en Alexander moesten zich slechts 1 keer gewonnen geven.
De H en de I moesten de wet van de sterkste ondergaan in Oosterzele. Xavier
won wel een D4 en bewijst andermaal dat hij zelf ook wel degelijk D4 waard is.
In de I-ploeg blijft Jaron goed op dreef met 2 winstmatchen.
De J-ploeg moest op zaterdag naar Maldegem. Als er dan last minute nog iemand
afzegt is het moeilijk om nog te schuiven aangezien de andere ploegen al op
vrijdag gespeeld hadden. Dan maar een recreant-reserve opgevist. Nu hebben
onze recreanten wel al een stevige reputatie maar wat Sven De Wolf liet zien dat
is toch wel heel indrukwekkend. Sven won zo maar eventjes E2-E4-E6-E6 en was
dan ook heel bepalend in het gelijkspel van de J.
De K-ploeg speelde eveneens gelijk tegen Deinze G. Luk Lambrechts miste zijn
debuut niet met 3 winstmatchen. Tom en Marino waren goed voor 2 en ook
Stefaan droeg zijn steentje bij met 1.
De L moest de wet van de sterkste ondergaan tegen Deinze F maar Stef en
Joakim gaven toch hun visitekaartje af met mooi tafeltennis en 2 overwinningen.
Onze jeugd C trok naar Sleidinge en behaalde daar een mooie 3-7 overwinning.
Stijn De Wolf (zoon van ...) bleef net als zijn vader ongeslagen. Qiji en Nathan
wonnen er elk 2.
De andere 3 ploegen trokken gezamenlijk naar Galmaarden. Bryan won knap 2
E4'en maar Galmaarden A bleek met E2-E4-E4 te sterk.
Onze B haalde fel uit tegen een verzwakt Galmaarden B. Natan en Hanne bleven
ongeslagen. Ruben gunde de tegenstanders ook iets.
Onze D had een heel fijne namiddag en ze speelden ook uitstekend. Yonas en
Sara wonnen er elk 2 en voor Fleur is het nog net iets te vroeg, maar die
overwinning zit er aan te komen. Wist je trouwens dat Yonas echt goed kan
rappen? Dat willen we ook in de club wel eens horen.

Week 5 (verslag door Jo Willems):
Met speelweek 5 achter de rug kunnen we al een beetje zien welke richting de
ploegen uitgaan dit seizoen. Voor de Merelbeekse herenploegen ziet het er
voorlopig goed uit. Maar liefst 8 van de eerste 10 ploegen wisten afgelopen
weekend te winnen, de C speelde gelijk en de H was de enige die zijn meerdere
moest erkennen in een sterkere tegenstander.
Maar laat ons eerst maar eens beginnen bij de dames. Zij behaalden een eervol
gelijkspel tegen Rooigem. Sara speelde voor de gelegenheid eens mee en liet zich

(uiteraard) op geen foutje betrappen, Hanne en Hanna lieten een mooie
progressie zien en werden beloond met een winstmatch.
De A-ploeg behaalde een logische overwinning in Mechelen. Wout (Mister
100%) bleef andermaal ongeslagen en ook David liet deze week geen steek
vallen. Bij Bjorn en Christophe is het nog wachten op hun beste vorm.
De B-ploeg kon reeds voor de 3de keer dit seizoen de overwinning vieren, niet
slecht voor een promovendus. Een heel sterke teamprestatie van Stijn, Kristof
DM, Kristof VL en Nathan maar toch een extra vermelding voor deze laatste want
met 3 winstmatchen leidde Nathan zijn ploeg naar winst.
De C-ploeg speelde gelijk tegen 2 B4'en ;-).
De D-ploeg was vorig jaar pas op de voorlaatste speeldag zeker van het behoud
in 1ste provinciale maar kon afgelopen weekend reeds voor de 4de maal het
zegegebaar maken. Alan had de afgelopen dagen overal last en dan weet je dat
zijn topvorm er zit aan te komen, resultaat: 4 op 4 ;-). Elie had last aan zijn lies
en won er ook 3. Sara en David hadden nergens last en wonnen er 2.
De E-ploeg boekte een belangrijke overwinning tegen degradatiekandidaat Hof
Ter Burst. Yann Veys won er zowaar 4 tegen materiaalspelers, Jan VDW (3), Robin
(2) en Georgi (2) vulden mooi aan.
De F dendert rustig voort en boekte zijn 5de overwinning op rij. Stefaan en
Maarten haalden 3 op 4 en Michael en Jo bleven ongeslagen.
De G-ploeg is één van de ploegen die blijft verbazen. Andermaal werd een
sterkere tegenstander met een kluitje in het riet naar huis gestuurd. Net als de B
gebeurde dat met een sterke collectieve prestatie van Hubert, Maxim VD,
Alexander en Koen waarbij deze laatste het extra duwtje gaf met 3 op 4.
De H-ploeg verloor van een te sterk Stekene. Maxime G (2), Joris W (2) en Rudi
(1) wisten wel hoger geklasseerde spelers te winnen.
De I boekte een mooie en belangrijke overwinning. Jaron zette zijn ploeg op weg
met 4 op 4 en is bezig aan een sterk seizoensbegin. Joris DS, Sander en Yarim
deden met 3 op 4 niet veel minder.
De J (Dave, Gilles, Ward en Brent) kende weinig moeite met een zwakker
Stekene. Dave was zo euforisch dat hij zijn liefde voor de interclubleider niet
onder stoelen of banken kon steken.
De K trok naar Galmaarden om daar in een spannende match gelijk te spelen
tegen een evenwaardige tegenstander. Tijs was goed op dreef met 3 op 4.
De L-ploeg verweerde zich knap in Aaigem. Kurt behaalde een mooie 3 op 4 en
Stef (1), Joakim (1) en Robin (0) werden matig beloond voor het knappe
tafeltennis dat ze lieten zien.
Onze jeugd A en B gingen nipt onderuit maar ook hier hebben we kunnen
genieten van mooi tafeltennis. Bij jeugd A was Kobe Rombouts goed op dreef
met 2 op 3, bij jeugd B was Qizheng sterk bezig met 2 winstmatchen en bij jeugd
D wist Sara Termote andermaal een match te winnen. Knap seizoensbegin ook
van haar.

Week 6 (verslag door Jo Willems):
Onze A-ploeg behaalde een snelle en heel gemakkelijke overwinning tegen een
onvolledig Chiroux. Na 6 speeldagen is geen enkele ploeg nog ongeslagen in deze
reeks. Onze A heeft net als 3 andere ploegen 1 verliesmatch. Dit belooft
spannend te worden voor de titelstrijd.
Onze B-ploeg deed andermaal een uitstekende zaak met oog op het behoud.
Ook deze keer was het een collectieve prestatie die onze B-ploeg de punten
bezorgde. Nikolai, Christophe VDM en Nathan wonnen er elk 3 en Stijn vulde aan
met 2 gewonnen matchen.
De C-ploeg haalde verrassend zwaar uit in Rooigem. Tim en Marijn bleven knap
ongeslagen en Benny en Hierro wonnen er elk 3. Onze C draait mooi mee
bovenaan het klassement.
De D-ploeg kon tegen een sterk Zele A niet stunten. Sara won wel knap 2
matchen waaronder B6 Rik Saey.
De E-ploeg nam een moeizame start bij leider Erembodegem en ondanks een
mooie remonte kon een (nipte) nederlaag niet vermeden worden. George was
goed op dreef met 3 op 4.
De F-ploeg leed eveneens een nipte nederlaag bij mede-koploper Gent A. Indien
er al titelambities zouden gekomen zijn na 5 speeldagen moeten die dus even
terug in de diepvriezer. Michael was andermaal goed op dreef met 3 op 4.
De G-ploeg haalde een knap gelijkspel tegen Nova B dat op papier een pak
sterker voor de dag kwam. Alexander en Tom wonnen er elk 3 (D2 en 2 D0's) en
onze jeugdspelers, Maxim en Niek wisten elk knap een D2 te winnen.
De H-ploeg behaalde een knappe en belangrijke overwinning tegen Egmont A.
Maarten en Maxime G bleven ongeslagen tegen D0-D2-D2-D4. Xavier bevestigt
zijn sterke seizoensbegin met winst tegen D2 en D4. Remy won er ééntje.
De I-ploeg was het seizoen niet zo goed begonnen maar dankzij hun 2de
overwinning op rij is het degradatiespook toch een beetje verdreven. Tegen
Erembodegem nam Jurgen de ploeg op sleeptouw met 4 op 4. Rudi (3), Joris (2)
en Jaron (2) deden ook hun duit in het zakje.
De J-ploeg behaalde een eenvoudige overwinning tegen Ninove en blijft zo
meedraaien bovenaan het klassement.
De K-ploeg leed een nipte nederlaag in Gent. Luk en Stef speelden uitstekend en
konden 3 keer het zegegebaar maken.
De L-ploeg was een maatje te klein voor Egmont D.
Bij de jeugd konden we enkele mooie resultaten noteren. Onze jeugd A won in
Oosterzele met opnieuw een erg sterk spelende Bryan (3 op 3) maar ook Twan
en Timon konden tevreden terugblikken met 2 gewonnen matchen.
De jeugd B leed een logische nederlaag bij Ronse A.

De jeugd C won met het kleinste verschil in Oosterzele. Nicolas en Wolf wonnen
er elk 2 en Nathan won er ééntje. Door het dubbel te winnen kwam er
uiteindelijk dus een overwinning op het blad.
Ook de jeugd D won met het kleinste verschil. Stijn De Wolf bleef ongeslagen en
Tiebe vulde mooi aan met 2 winstmatchen. Samen wonnen ze ook het dubbel.

Recreanten en senioren:
Recreanten die zich graag eens meten met spelers van andere
clubs, schrijven best volgende data in hun agenda:
10/11:

14/12:

Ping@Work
Sinds kort is onze club met een nieuw project
“Ping@Work” gestart, waarbij er initiatielessen
in bedrijven wordt gegeven. Officient een IT
bedrijf in Gent was de eerste die van dit nieuw
project mocht proeven en het was direct een
knaller!
Deze mensen spelen over de middag altijd een
‘matchke’ tegen een collega en zijn zopas gestart
met een eigen tornooi in hun bedrijf. Deze
gemotiveerde
werknemers
die
super
geïnteresseerd waren om iets nieuws bij te leren
waren zeer enthousiast over het project. Hierbij
werd er training gegeven in een living en de
focus ligt bij deze trainingen vooral op een
persoonlijke aanpak, zodat iedereen eens iets
nieuws leert en dan eens kan uitpakken tegen de
collega waar ze altijd van verliezen.
Meer info over Ping@Work vind je hieronder:

Gemotiveerde collega’s en een goede sfeer in het team is
misschien wel het belangrijkste van elke organisatie. Naast
hard werken is goed ontspannen tijdens de werkdag even
belangrijk. Met Ping@Work zorgen wij voor een goede
teamgeest binnen jouw team en dus voor gemotiveerd
collega’s.

Wat is Ping@Work?
Tafeltennisclub Merelbeke heeft enkele formules
samengesteld die zowel kunnen doorgaan op de werkvloer
als in het lokaal van de tafeltennisclub. Deze formules zijn
in samenspraak af te stemmen op de wensen van het
bedrijf, rekening houdend met de mogelijkheden van de
club. Een gediplomeerde trainer leert jouw collega’s enkele
kneepjes van het tafeltennisvak en stelt het team voor
uitdagingen die zullen leven onder het team.
Waarom Tafeltennis?

Sporten op het werk creëert een sterk groepsgevoel, motiveert mensen en verhoogt
het energieniveau. Jij en jouw collega’s zullen op een leuke manier aan teambuilding
kunnen doen tussen de werkuren door. En dit voor iedereen binnen jouw bedrijf!
Sportief en minder sportief, man en vrouw, oud en jong, groot en klein… . Iedereen
kan deelnemen!
Wist je datje:
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat tafeltennis dé sport is voor het bedrijfsleven.
•
•
•

Oud & jong, man & vrouw, ervaren rot & nieuwbakken spelers: iedereen kan deelnemen!
Uitstekende braintraining
Training voor het hele lichaam

Meer informatie?

Twijfel niet en stuur zo snel mogelijk een mailtje naar bjornneirinck@hotmail.com,
Al jouw vragen zijn immers meer dan welkom!

Varia
Brouwerijbezoek “De Wilde Brouwers”
Op 2 oktober vond het brouwerijbezoek plaats bij De Wilde brouwers.
De brouwerij was eerst gelegen in Gent maar is sinds kort verhuisd naar de
gewezen SOFACQ fabriek, kort voor Société de Fabrication de Chaussures de
Qualité, in Merelbeke. Deze fabriek werd
gebouwd tijdens het interbellum en echte
kwaliteitsschoenen werden hier indertijd
geproduceerd. Later werd deze industriële ruimte
gebruikt door een drukkerij.
Sinds 2017 is de microbrouwerij hier gevestigd.
We kwamen tijdens de rondleiding te weten dat
De Wilde Brouwers zich willen toespitsen op het
brouwen van BIO-bieren.
Hiervoor zal er
regenwater worden opgeslagen dat door middel
van reverse osmose volledig tot brouwwater zal
worden omgevormd en zal er in de toekomst
zonne-energie worden aangewend om de
brouwinstallaties te laten draaien.
Na de rondleiding was het tijd voor de
degustatie van de verschillende bieren. Deze
bieren met toch speciale namen (Louis XVIII,
Termont, Oud Brood, Flora Pils en het nieuwe
Cydonia barocca) en bijhorende smaak
werden door de leden genuttigd en ondertussen werd er wat bijgepraat.
Misschien een nieuw biertje van de maand?

Bardienst oktober 2019
Vrij 1/11, 19u15: Filip VB
Za 2/11, 13u: Sven
Za 2/11, 18u: Stefaan DS
Do 7/11, 20u: Mattias en Mike Vl
Vrij 8/11, 19u15: Katya
Za 9/11, 13u: Leen
Za 9/11, 18u: Kaat G en Cynthia
Do 14/11, 20u: Wouter
Vrij 15/11, 19u15: Hanna
Zat 16/11, 18u: Mieke A
Do 21/11, 20u: Maarten en Mike VDK
Do 28/11, 20u: Florian en Carlo
Vrij 29/11, 19u15: Katy
Za 30/11, 18u: Bart W en Stefaan DS: AVOND VAN DE
SUPPORTER

Pingpongweetje van de maand door Florian Monsecour

Trooper

Dankzij jullie is er al 97€ ingezameld.
Met het eindejaar voor de deur, zullen velen onder jullie allicht wat meer online
aankopen doen. Vergeet zeker niet via Trooper te passeren en zo een commissie
voor de club te verdienen!
Kort even herhalen:
- Ga naar Trooper.be
- Klik op “Zoek jouw vereniging”
- Vul in het daarvoor voorziene vakje “ TTC Merelbeke” in en klik op het logo
van de club.
- Vul de naam in van de webshop waar je wil kopen en klik op het logo van
de webshop.
- Je wordt verbonden met de webshop en kan gewoon je aankopen doen.

Met dank aan onze sponsors:

