Verslag Nationaal Jeugdcriterium fase 1
Op zondag 10 oktober vond de eerste fase van het Nationaal Jeugdcriterium plaats in Louvain-laNeuve. Onze club werd er vertegenwoordigd door Bryan en Josse, met Sara als coach. Beide spelers
werden ingedeeld in de hoogste afdeling van de preminiemen, in twee verschillende poules.
Op papier was Bryan de hoogst gerangschikte speler in zijn poule,
maar zeker op deze leeftijd zegt klassement niet altijd alles en mag
je spelers met een lager klassement zeker niet onderschatten.
Bovendien miste Bryan nog wat matchritme na een lang verblijf in
China, waardoor hij niet steeds zijn hoogste niveau haalde.
Uiteindelijk slaagde hij er toch in al zijn wedstrijden te winnen,
waarbij vooral de laatste, tegen de tweede hoogst gerangschikte
speler, een thriller was. De wedstrijd ging boven de tien punten in de vijfde en beslissende set, waarbij
Bryans duwbal op matchpunt tegen nog net het kantje van de tafel raakte. Dankzij de sportiviteit van
zijn tegenstander, die meteen bevestigde dat het effectief kantje was, slaagde hij er alsnog in de
wedstrijd naar zich toe te trekken. Deze mooie prestatie zorgt ervoor dat Bryan in de volgende fase in
een hogere afdeling mag starten.
Josse was op zijn beurt de tweede hoogst gerangschikte speler in zijn
poule, met enkel een D2-speler die op papier sterker zou zijn. Josse had
moeite om zijn beste niveau te halen tegen de lager geklasseerde
spelers, maar slaagde er alsnog in de meeste wedstrijden in zijn
voordeel te laten uitdraaien dankzij zijn grote vechtlust en wil om te
winnen. Enkel tegen de D2-speler, waartegen hij overigens wel een
zeer hoog spelniveau haalde, en een bevriende speler uit de VTTL-kern
kwam Josse net tekort om de overwinning binnen te halen. Hij eindigde
zo als derde in zijn poule en zal in de volgende fase opnieuw in dezelfde
afdeling starten en een nieuwe kans krijgen om te proberen
promoveren.
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