
 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019 
 

 

 

 
 

 

Geplande activiteiten:  

 

2/10: Brouwerijbezoek De Wilde Brouwers 
Afspraak om 19u30 aan de Brouwerij, Hundelgemsesteenweg 

310 in Merelbeke.  

Info: elie.verbeelen@gmail.com  

 

 

 

 



6/10: Provinciaal criterium jeugd, dames, veteranen 
Inschrijven kan nog tot 2 oktober via https://competitie.vttl.be/tornooien. 

Supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom:  

 

 
 

14/10: Opendeurnamiddag (zie “Recreanten en senioren”) 

 

24/10: Initiatie voor recreanten (zie “Recreanten en senioren”) 

 
 

 

Jeugd:  

7/9: Nationaal jeugdcriterium in Louvain-la-Neuve 
Op zaterdag 7 september 2019 werd de 

kwalificatiefase gespeeld voor preminiemen en 

miniemen uit alle Belgische provincies. 

Bij de jongens Preminiemen konden onze jonge 

clubgenoten Bryan Zhang als winnaar en Josse 

Duthoy met een 13de plaats zich plaatsen voor de 

volgende ronde. Proficiat!  

 

 

 

 



15/9: 1ste fase van de jeugdliga in Oosterzele 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt bij de eerste fase van dit driedelig provinciaal 

tornooi de club met de meeste deelnemers in de bloemetjes gezet. Dit jaar was het 

een nek aan nek race tussen TTC Sleidinge, TTC Rooigem‐Gent en TTC Merelbeke. Bij 

het sluiten van de inschrijvingen kon Sleidinge afkloppen op 10 deelnemers, 

Rooigem op 11 spelers en Merelbeke op 13 spelers. Die gaven alle dertien, onder 

het goedkeurend oog van Jo en Georgi, het beste van zichzelf. 

 

               
 

Inschrijven voor de volgende fase kan via https://competitie.vttl.be/ of via Björn. 

Tweede fase: zondag 17/11/2019, in het lokaal van TTC Rooigem (Rooigemlaan 180, 

9000 Gent). 

Derde fase: zondag 16/2/2020, Sporthal Meos (Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem) 

 

Competitie:  

Wedstrijdverslagen  

Week 1 (verslag door Jo Willems):  
- A, B, C en D openden de competitie met een overwinning. De D leverde een 

collectief sterke prestatie, aangevoerd door supersub David De Jaeger. De C kon 

rekenen op een foutloze Marijn. De B was collectief sterk tegen Torhout - met 

allemaal 3 overwinningen - en won zo zijn maiden match in 2de nationale. Jawel je 

leest het goed ook Tim B won er als B6 zowaar 3. De prestatie van speeldag 1 kwam 

echter op naam van Michaël Gaveele die als C6 maar liefst 2 B4'en kon kloppen in 

Villette Charleroi (met de A-ploeg). 

- Ook F, G en J waren te sterk voor de tegenstand. Bij de F was het vooral een 

herboren Stefaan Mertens die de lijnen uitzette. De G liet niets liggen tegen een 

verzwakt Kruibeke. Ook de J zette een perfecte score neer tegen Hamme I. 

- Bij onze jeugdploegen was er voorlopig weinig sportief succes te beleven maar de 

sfeer was goed en iedereen is opnieuw een ervaring rijker. Enkele spelers en 

speelsters zetten hun eerste stapjes in de jeugdcompetitie en veel anderen treden 

dit seizoen aan in een hogere reeks. 

https://competitie.vttl.be/


Heren La Villette B - Merelbeke A 2-14 

Heren Sportline A - Merelbeke B 4-12 

Heren Merelbeke C - Wielsbeke A 10-6 

Heren Merelbeke D - Eikenlo A 9-7 

Heren Merelbeke E - Galmaarden A 6-10 

Heren Merelbeke F - Kruibeke C 12-4 

Heren Kruibeke D - Merelbeke G 0-16 

Heren Hamme D - Merelbeke H 10-6 

Heren Galmaarden D - Merelbeke I 8-8 

Heren Hamme I - Merelbeke J 0-16 

Heren Merelbeke K - Wetteren D 6-10 

Heren Merelbeke L - De Rijdt Brakel B 5-11 

Jeugd Rooigem-Gent A - Merelbeke A 0-10 

Jeugd Eikenlo A - Merelbeke B 0-10 

Jeugd Rooigem-Gent B - Merelbeke C 0-10 

Jeugd Rooigem-Gent D - Merelbeke D 0-10 

 

Week 2 (verslag door Björn Neirinck): 
- Laat ons deze week maar eens beginnen bij de dames. Zij spelen in 1ste provinciale 

en komen maar sporadisch in actie aangezien de reeks slechts 4 ploegen telt. Kaat 

Geentjens was bijzonder goed op dreef met 3 op 3 en daarnaast won ze ook samen 

met Sara Termote het dubbel. Ook Hanna deed het voortreffelijk en wist ook een 

enkelmatch te winnen en daarmee is haar doelstelling voor dit seizoen al bereikt 😉. 

- Onze A-ploeg speelde deze week met hun basisopstelling en kon daarmee de maat 

nemen van één van de betere ploegen in de reeks, Malonne A. Wout was opnieuw 

de sterkhouder met 4 op 4 en ook David speelde uitstekend met 3 winstmatchen. 

- De B-ploeg klampte lang aan tegen een heel sterk Zandvoorde A maar bij een 5-5 

stand namen de West-Vlamingen afstand van onze B's. Kristof DM en Tim waren 

goed op dreef met elk 2 gewonnen matchen. 

- De C-ploeg kon tegen titelkandidaat Gierle niet echt een vuist maken. We noteren 

wel een knappe prestatie van Hierro die als C0 2 B's kon verslaan. 

- De D-ploeg en de E-ploeg verloren beide op verplaatsing tegen een sterkere 

tegenstander. Bij de D was Elie goed op dreef en bij de E zagen we opnieuw een heel 

betrouwbare Jan Van Der Wouden. 

- De F-ploeg zette een collectief sterke prestatie neer in Maldegem en staat na 2 

speelweken samen met Gent A aan de leiding. Het is vooral goed om te zien dat 

jeugdspeler Maarten al 2 weken op rij op een hoog niveau speelt. 

- De G-ploeg moest het opnemen tegen Stekene D dat met C4-C4-C6-D0 wel heel 

sterk voor de dag kwam in 3de provinciale. Alexander Van Paemel en Koen Van Dael 

wonnen beide een C4 en een D0, een heel knappe prestatie als D4. 



- De H was deze week vrij en de I-ploeg komt voorlopig maar moeizaam op dreef. 

Jaron speelde wel uitstekend en behaalde 3 op 4 maar de ploeg verloor nipt met 7-

9. 

- De J-ploeg heeft zijn start niet gemist en behaalde andermaal een ruime 

overwinning. Yarim was onklopbaar maar ook Kurt, Dave en Tom deden het 

uitstekend met 3 op 4. 

- De K-ploeg behaalde een mooie overwinning in Eeklo. Marino lijkt na heel wat 

blessureleed helemaal herboren en zette een feilloze prestatie neer. Ook Stef was 

goed op dreef met 3 op 4. 

- De L-ploeg ging nipt onderuit in Oosterzele maar onze spelers hebben toch goed 

gespeeld tegen deze sterkere ploeg. Vooral Joakim kan tevreden terugblikken met 3 

op 4. 

- Onze jeugdploegen deden het in elk geval beter dan vorige week 😉. Onze A-ploeg 

versloeg Eikenlo A met het kleinste verschil. Bryan (8 jaar) bleef foutloos in deze 

hoogste reeks bij de jeugd. Onze B-ploeg verweerde zich uitstekend maar de 

tegenstand was met o.a. een E0 te sterk. Ze wonnen wel allemaal een E6 dus dat is 

goed gespeeld. Voor Jahid was het zijn eerste geklasseerde speler dus een dikke 

proficiat. Bij onze C-ploeg kon Wolf de 0 van het bord vegen tegen een sterk 

Rooigem. Onze D-ploeg verloor ook maar Tiebe en Yonas (eerste competitiematch) 

wisten wel een match te winnen. 

Dames Merelbeke A - Deinze A 5-5 

Heren Merelbeke A - Malonne A 10-6 

Heren Merelbeke B - Zandvoorde A 5-11 

Heren Gierle A - Merelbeke C 11-5 

Heren Deinze A - Merelbeke D 12-4 

Heren Zomergem A - Merelbeke E 10-6 

Heren Maldegem B - Merelbeke F 3-13 

Heren Merelbeke G - Stekene D 4-12 

Heren Merelbeke H - Vrij 

Heren Merelbeke I - Deinze E 7-9 

Heren Merelbeke J - Deinze H 13-3 

Heren Eikenlo D - Merelbeke K 6-10 

Heren Sterke Stut E - Merelbeke L 9-7 

Jeugd Merelbeke A - Eikenlo A 6-4 

Jeugd Merelbeke B - Deinze A 3-7 

Jeugd Merelbeke C - Rooigem-Gent C 1-9 

Jeugd Merelbeke D - Eikenlo B 2-8 

 

 

 

 



A-ploeg na 2 weken nog ongeslagen 
De start van het nieuwe seizoen voor onze A-ploeg verloopt vlotjes. Al was de 

beginsituatie de eerste week niet optimaal. Door verschillende omstandigheden kon 

onze eerste ploeg niet op volle sterkte afzakken naar TTC Vilette Charleroi. Wout, 

David en Bjorn kregen met Michael Gaveele wel een zeer gemotiveerde C6 mee. 

Maar zoals jullie ondertussen wel weten kan een C6 “nooit” winnen van goede B-

speler. Michael die, nota bene slechts sinds 6 maanden nopjes liggen heeft in zijn 

rughand, bewees echter het tegendeel. Hij speelde de volledige avond erg sterk en 

kon niet één maar zelfs twee B4’en kloppen. Wout, David, Bjorn en ook de 

tegenstanders hadden dit nog nooit eerder gezien. Verder speelden ook onze drie 

vaste B2’s enkele sterke wedstrijden en lieten al hun tegenstanders in het zand 

bijten met een zeer mooie 2-14 overwinning als gevolg.  

 

 

 

 

De volgende speelweek trad onze A-ploeg wel voltallig aan. Christophe vervolledigde 

samen met Wout, David en Bjorn de ploeg. Dit zal ook, in normale omstandigheden, 

de typeploeg zijn die de strijd zal aangaan om in de bovenste regionen van het 

klassement te eindigen. In week 2 mochten ze Malonne A ontvangen. Malonne 

speelde met een mix van ervaring en jeugdig talent. Estelle Duvivier, 16 jaar en A14 

bij de dames, heeft zeker nog een mooie toekomst voor haar liggen. De wedstrijden 

verliepen hevig maar ook zeer sportief. Wout, die bij momenten de tegenstander 

overklaste, speelde vlotjes vier overwinningen bij elkaar. David, die enkel in zijn 

laatste wedstrijd geen vat kreeg op de tegenstander, won driemaal. Bjorn speelde 

wisselvallig en speelde al zijn 6e belle van het jaar. Deze keer moest hij zich tweemaal 

gewonnen geven en kon hij tweemaal zegevieren. Christophe, die dus zijn debuut 

maakte dit seizoen, begon twijfelachtig tegen de twee B’s maar herpakte zich na de 

“rust”. Hij won uiteindelijk vlot van Estelle Duvivier, maar moest zich na wat 

tegenslag wel gewonnen geven tegen de vader, Vincent Duvivier. Al bij al een sterke 

collectie prestatie van onze A-ploeg tegen het sterke Malonne A.  



  

 

De komende weken gaat de A-ploeg de strijd aan met Alpa B (2B2, 2B4), Sven 

Salamander A (2B4, 2B6) en Chiroux Hannut A (B0, 2B4, B6). Benieuwd of de eerste 

ploeg van TTC Merelbeke dan nog steeds ongeslagen zal zijn? 

 

Recreanten en senioren:  

22/9: Recreantentornooi TTC Baarle 
Hij had zich ingeschreven voor deelname aan het tornooi van ttc Baarle 
Hij was de enige deelnemer van ttc Merelbeke 
Hij verloor zijn 3 poule-wedstrijden 
Hij had wel wat morele steun van clubmakkers kunnen gebruiken 
Hij kreeg nog een herkansing tegen Franstalige Xavier 
Hij speelt gewoonlijk goed tegen Franstaligen 
Hij won glansrijk en ging door 
Hij kwam uit tegen noppenman Dominique 
Hij zat goed in de wedstrijd maar verloor 
Hij kreeg een kraslot als troostprijs 
Hij zal thuis iemand gelukkig maken met 2€ 
Hij volgde de tornooifinales 
Hij zag Carlos van ttc Rooigem winnen en dacht daar heb ik maar met 7/11 tegen 
verloren 
Hij verbroederde nog even aan de bar 
Hij maakte een afspraak voor de vriendschapsontmoeting met ttc Baarle 
Hij heeft beloofd om zijn clubgenoten warm maken voor deelname op 21 febr 2020 
Hij is dan in regenweer naar huis gefietst 
Hij zal volgend jaar weer deelnemen 
Hij hoopt om dan een nog beter resultaat te behalen 
 
Uw verslaggever 
Hij  
(aka Jean-Pierre DeSmet) 
 
 
 
 
 



14/10: Opendeurnamiddag  

 
 
24/10: Initiatie voor recreanten  
Deze initiatieles zal gegeven worden door Stijn Spitaels en is vooral bedoeld om 
recreanten die nog niet lang aangesloten zijn de basis van tafeltennis bij te brengen. 
Inschrijven kan bij Kaat: kaat.rik@gmail.com (maximum 12 deelnemers).  Deelname 
is gratis voor TTC Merelbeke-recreanten.  
 

Vervolgverhaal TTC Blackbird Brook door Stefaan De Smet 
 

 
  

Ze springt los 

 

“Godvermiljaarde-djuu!”  “Het is weer van dat – kloteding!”.  Phil Richmond brulde 

danig hard vanuit de industriële keuken van TTC Blackbird Brook dat alle trainingen 

in het tafeltenniscomplex dadelijk werden stilgelegd. Joe Williams veerde als eerste 

mailto:kaat.rik@gmail.com


recht uit een ingewikkelde positie die hij had aangenomen bij het voortonen van de 

yoga-oefeningen die hij sinds enkele weken aan zijn A-spelers oplegde als mentale 

opwarmer.   

Hij was op het idee gekomen toen hij in het vaktijdschrift “Profpalet” een interessant 

artikel had gelezen over een Japanse topploeg die yoga al decennialang toepaste 

met veelbelovende resultaten op het vlak van snelheid, stressbeheersing en 

technische ontwikkeling. Hij had daarop al snel besloten om zelf een dure opleiding 

tot yogacoach te volgen in Japan waarvan hij de principes nu ook bij zijn topspelers 

toepaste in de hoop een prestatiebevordering te kunnen bewerkstelligen.  

 

De spelers zelf waren nog niet helemaal overtuigd van het concept. Barry Downing 

bijvoorbeeld was niet zo een fan, hij fitneste liever.  David Shower kreeg eerder 

stress van de dolfijngeluiden die Joe afspeelde tijdens de sessies. Bovendien vond hij 

die muziekkeuze totaal ongepast. Als grote dierenvriend had hij al na de eerste 

kennismakingsles in de kleedkamer uit de doeken gedaan dat Japanners de 

dierenrechten van dolfijnen hoegenaamd niet respecteerden, wel integendeel ze 

maakten er sushi of een traditionele Japanse waterzooi van. Christoph Millery en 

Wood Keppress waren op dat vlak minder militant, hun enige ervaring met die 

beesten dateerde nog uit hun kindertijd toen ze met hun ouders het dolfinarium van 

het Baldwinpark in Bridge hadden bezocht. Of misschien was het tijdens een 

schoolreis, dat wisten ze eigenlijk niet helemaal zeker meer. 

 

Maar nu volgden ze allen in het zog van hun trainer richting de keuken, althans dat 

probeerden ze want voor zijn leeftijd en ondanks zijn weinig ranke lichaamsbouw 

bleek Joe verrassend snel. Hij bereikte dan ook als eerste de keukendeur, wat indruk 

maakte op zijn spelers. Toen hij deze opende stroomde een rivier van zeker 1,97 inch 

(= vijf centimeter) water naar buiten richting restaurant. Voor Joe was het al te laat, 

zijn voeten waren nat, de A-spelers konden nog net op tijd opzij springen om de 

kolkende massa te vermijden.  

 

Op de vloer lag de onfortuinlijke Phil Richmond op zijn rug in het water. Bovenop 

hem lagen enkele dozen met chips. Wat echter veel dramatischer was in de beleving 

van Phil waren de 6 flesjes Orval die tijdens zijn val - what’s in a name - gebroken 

waren en die zich nu volop aan het vermengen waren met het water, waardoor het 

leek alsof hij zich aan het baden was in het Belgische luxeproduct. Het effect van een 

in bier badende president (= clubvoorzitter) werd nog verhoogd door de enorme 

straal water die uit de kapot gesprongen kraan bleef spuiten en als een reusachtige 

douche op de arme clubvoorzitter bleef neerdalen. De oorzaak van de Phil’s 

hachelijke situatie was meteen voor iedereen duidelijk…. 

 

 



Pingpongweetje van de maand door Florian Monsecour 

Ping pong: een korte geschiedenis 
 

Sinds mensenheugenis wordt onze geliefde sport, u wel bekend als tafeltennis, ook wel 
"ping pong" genoemd. Om te weten hoe dat komt, moeten we terug naar de oorsprong 
van de sport. In het Victoriaanse tijdperk (1837-1901) vermaakten leden van de Engelse 
upper-class zich na het diner graag met kleine spelletjes, die ze liefst binnen speelden. 
Tennis was aan zijn grote opmars bezig en vele fabrikanten deden pogingen om tennis 
ook binnenskamers vorm te geven. 
 
In Engeland werd in 1884 octrooi verleend op de naam 
"Miniature-Indoor-Tennis-Game" maar die naam bekte niet 
lekker. Een jaar later, in 1885, nam James Devonshire een patent 
op de naam "Table Tennis", wat meteen de eerste vermelding van 
de naam van de sport werd. Enkele jaren later (in 1890) 
ontwikkelde David Foster zijn tafeltennistafel, die van ver gezien 
al op een huidige tafeltennistafel begon te lijken (zie foto). Men gebruikte een rubberen 
balletje om mee te spelen. 
 

Nog een jaar later ontwikkelde de bekende spellenmaker Jaques 
hun Gossima spel. Dit spel bestond uit badminton-achtige 
raketten, een netje van 30cm hoog en een bal van 50mm gemaakt 
van kurk (zie foto). Geen van beide ontwerpen waren succesvol 
wegens de lompe bal.  
 

Toen de bal van celluloid zijn intrede maakte in de sport (omstreeks 1901), sloeg het 
spel overal snel aan. Het opvallende geluid van de celluloid bal op houten palletjes 
creëerde een nieuwe naam voor de sport: ping pong. Ook andere namen waren 
toentertijd in gebruik: naast tafeltennis en ping pong sprak men ook van whiff waff, 
pom-pom, pim-pam, netto, indoor tennis, tennis de salon, parlour tennis enzovoorts. 
 
Gaandeweg sprak men alleen nog van tafeltennis en 
ping pong. Toen de firma Jaques de naam van hun spel 
Gossima veranderde in Ping Pong, en daarop het 
patent van het spel verkocht aan het Amerikaanse 
Parker Brothers (ook bekend van Monopoly, Cluedo en 
Risk) werd Ping Pong wereldwijd verspreid als naam 
(zie foto). Ondertussen bestonden er zowel 
verenigingen onder de naam ping pong als onder de 
naam tafeltennis, waarbij de verenigingen onder de naam ping pong het materiaal van 
Jaques en later van Parker Brothers moesten gebruiken. Echter, in de jaren 20 van de 
twintigste eeuw eiste Parker Brothers de handelsmerknaam voor de term "ping pong" 
op, waardoor de verschillende verenigingen hun namen veranderden in "tafeltennis" in 
plaats van de meer algemeen bekende merknaam. Men besloot de commerciële 



banden te breken en het spel uit te roepen tot volwaardige sport met algemene 
richtlijnen, los van de regels van fabrikanten.  
 
Hoewel we nu honderd jaar verder zijn, hebben we het nog steeds over het spelletje 
ping pong en de sport tafeltennis. Ook dit nog: "ping pong" geldt als een 
schoolvoorbeeld voor een onomatopee: een woord dat fonetisch het geluid dat het 
beschrijft nabootst. Tot volgende maand! 

 

Bardienst oktober 2019 

Do 3/10, 20u: Sven en Willem 

Vrij 4/10, 19u15: Kurt 

Zat 5/10, 18u: Mieke A 

Do 10/10, 20u: Katrien en Wim 

Vrij 11/10, 19u15: Katya 

Zat 12/10, 13u: Leen 

Zat 12/10, 18u: Bart W 

Do 17/10, 20u: Stijn D en Filip B 

Vrij 18/10, 19u15: Ann R 

Zat 19/10, 18u: Luk  

Do 24/10, 20u: Jo 

Do 31/10, 20u: Patricia en Jean-Pierre 

 

Trooper 
 

 
 

Dankzij jullie is er al €56 ingezameld.   
Spread the word en breng meer mensen aan het Troopen op 

www.trooper.be/ttcmerelbeke. Bedankt voor jullie steun! 



 

 

Op zaterdag 19 oktober wordt in 

Plopsaland De Panne een 

speciale Trooperdag 

georganiseerd. Koop je tickets 

via Trooper en je krijgt niet alleen 

een  speciale korting, maar je  

steunt ook hiermee de club 

(€3,75 per ticket gaat naar TTC 

Merelbeke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors:  

 

      

 


