Vlaams kampioenschap jeugd 2022
Elk jaar op 11 november strijden de jongste tafeltennistopper naar de tittel van Vlaams kampioen in
hun leeftijdscategorie. Dit jaar werden er 4 toppers van Merelbeke geselecteerd.
Marie Chapodze (1ste jaars preminiem) speelde een goed tornooi. Ze bewoog erg goed en vocht voor
elke bal. Het tornooi eindigde ze met gemengde gevoelens. Enerzijds was ze erg blij met haar 4 op 8
gewonnen wedstrijden en de uiteindelijke 5e plaats. Maar anderzijds was het wel zuur dat ze op 1
puntje van het brons gestrand was. Had ze namelijk de matchballen in haar laatste wedstrijd kunnen
afmaken stond Marie met zekerheid op het podium. Wie weet lukt het haar om volgend jaar wel een
medaille mee te brengen naar Merelbeke.
Josse Duthoy (1ste jaars miniem) begon het tornooi als schaduwfavoriet bij de miniemen jongens. Niet
gemakkelijk om met zo’n rol om te gaan. De strijd om het goud, tegen Louis-Victor van WestVlaanderen, werd beslist in de 9e en laatste wedstrijd van zijn tornooi. Het was een hoogstaande
wedstrijd waar Josse jammer genoeg zijn tegenstander moest feliciteren. Josse kon met een 7 op 9
beslag leggen op een meer dan verdiende zilveren medaille.
Bryan Ziqiang Zhang (1ste jaars miniem) werd in een hogere reeks ingeschreven en mocht zo proberen
op het podium te geraken bij de kadetten jongens (spelers die 2-3 jaar ouder zijn dan Bryan). Al snel
bleek dat Vitja (Antwerpen) en Jamie (Limburg) een maatje te sterk waren. De beslissende wedstrijd
om het brons werd een wedstrijd met vele mooie punten en heel veel spanning. In de 5e en
beslissende set moest Bryan, met 10-12, zijn meerderen erkennen in Thomas. Hierdoor viel Bryan net
naast het podium.
Onze 4e topper was Matt Closset (2e jaars miniem). Ook Matt mocht het opnemen tegen oudere
spelers. Matt speelde namelijk mee bij de junioren jongens waardoor al zijn tegenstanders 3-5 jaar
ouder waren dan hem. Matt is een Europese topper in zijn leeftijdscategorie waardoor hij tegen de
oudere spelers zeker zijn mannetje kon staan. Uiteindelijk kon hij 7 van de 9 wedstrijden winnen en
mocht hij pronken op het 2e schavotje.

