
Verslag BK jeugd: Bryan haalt uit. Sara speelt laatste 
BK jeugd in stijl. Nikolai eruit tegen latere kampioen.

Tijdens het weekend van 7 en 8 februari kwam de beste jeugd vanuit het ganse land afgezakt naar 
Louvain-La-Neuve. Ook onze jeugd was afgevaardigd in het Centre Blocry. 


Bryan (E4) mocht zaterdag aantreden tussen de preminiemen als laatste jaar benjamin. Na in de 
eerste ronde vrij te zijn en makkelijk te winnen van een E6 kwam de eerste grote test tegen Louis-
Victor Lemaire (E2 - Wenduine), die op papier een stuk sterker was. Het was echter Bryan die met 
de verrassende overwinning naar de kwartfinale ging, en de overwinning in 3-0 sets naar zijn hand 
zette. Na die glansprestatie ging hij in zijn kwartfinale ten onder tegen Jamie Eling (E0 - Bilzen), 
eveneens in 3 sets. Als benjamin dit resultaat neerzetten bij de preminiemen is toch bijzonder, en 
we zullen Bryan zijn naam nog horen vallen in de komende seizoenen. Goed gespeeld!


Josse, die zich niet kon kwalificeren voor het enkelspel bij de preminiemen, mocht wel aantreden 
in het dubbel met Bryan. Na een logische overwinning in de eerste ronde tegen een duo NG’s 
konden ze geen vuist maken tegen een sterker Waals duo. Een logisch resultaat.


Bryan in actie tijdens het PK jeugd 2020

Josse in actie tijdens het PK jeugd 2020



Dan over naar zondag, toen het de beurt was aan oudere jeugdreeksen


Sara (B4 dames) slaagde erin bij de -21 dames haar eerste westrijd te winnen van B6, om nadien 
uit te komen tegen A7 speelster Morgane Guidon (Vedrinamur). Hoewel op papier Sara geen 
schijn van kans had, slaagde ze erin om Guidon tot het uiterste te drijven en met setwinst er bijna 
een belle van te maken. Helaas kon ze net niet genoeg doordrukken en verloor ze in 4 sets haar 
laatste wedstrijd die ze zal spelen op een BK jeugd. Een einde van een straffe carrière bij de 
jeugd, dat we bij TTC Merelbeke niet onberoerd laten. Voor meer dan 10 jaar heeft ze onze club 
vertegenwoordigd op provinciale en nationale kampioenschappen en was ze talrijk aanwezig op 
vele zomertornooien. In haar jeugdcarrière heeft ze dan ook zeer mooie resultaten behaald: Tal 
van provinciale titels bij de meisjes, 4e op de Vlaamse jeugdbeker waarin ze enkel de 3 beste 
meisjes voor zich moest dulden, waaronder huidig Belgisch nummer 1 Lisa Lung en Margo 
Degraef. Ook werd ze meermaals Belgisch kwartfinaliste enkel,  1x Belgisch zilver dubbel 
gemengd en 1x Belgisch brons dubbel meisjes. Hieronder vind je een paar archieffoto’s van Sara.






 




Nikolai (B4) was ook van de partij. Na een logische overwinning tegen een 
Waalse B6 mocht hij opdraven tegen  A-speler en latere winnaar Adrien Rassenfosse (A11 
- Villette Charleroi). Nikolai zou logischerwijs stranden in de achtste finale bij de jongens 
junioren dit jaar, al was hij dicht bij setwinst met 12-10!

Proficiat aan onze jeugd! 


