
2/2/2020: Vlaamse kampioenschappen in Merksplas 

Op zondag 2 februari vonden in Merksplas de Vlaamse kampioenschappen plaats.  

’s Morgens kwam Alexander Van Paemel in actie in de reeks Heren 

D. Het feit dat hij zich had weten te plaatsen als D4 die nog maar 

sinds vorig jaar competitie speelt, was op zich al een mooie 

prestatie. In zijn poule verloor Alexander van twee hoger 

geklasseerde spelers, maar hij wist zijn tornooi af te sluiten met een 

vlotte overwinning tegen Massimiliano Di Grumo (D4).  

’s Middags waren dan de B-spelers aan de beurt. Bij de heren waren dat voor TTC Merelbeke Nathan 

Vandoorn en Wout De Kepper en ook Jasper Merckx, die competitie speelt in Frankrijk en Nederland, 

maar administratief aangesloten is bij TTC Merelbeke.  

Nathan had verrassend goed gepresteerd 

op het provinciaal kampioenschap en wist 

zich zo, als B6 in een sterk bezette reeks, te 

plaatsen voor deelname aan het VK. 

Nathan startte sterk met een felbevochten 

belle tegen Florian Van Acker (B0), die 

uiteindelijk toch door Florian gewonnen 

werd.  Ook Kristof Leysens (B2) bleek te 

sterk. Nathan slaagde er wel in de 

wedstrijd tegen Matthias Vanvinckenroye 

(B4) te winnen.  

Ook Wout (B2) nam een goede start. Hij kwam vlot 

2-0 voor tegen Jordi Moens (B4), maar in de derde 

set slaagde hij er niet in om het af te maken. Jordi 

kwam helemaal in de match, waardoor Wout 

uiteindelijk pas in de belle afstand kon nemen. Dit 

zou hem later zuur opbreken. Wout won nog vlot 

van Beau Devos (B4), maar kwam tegen Jan Poel (B2) 

niet verder dan 1-3. Aangezien Jordi het haalde van 

Jan Poel beslisten de gewonnen sets over wie mocht 

doorgaan naar de volgende ronde en zo eindigde het 

tornooi voor Wout.  

 

Jasper werkte zonder problemen zijn poule af en ging 

toen door op zijn elan.  

Hij won achtereenvolgens van Ken Waegeman, 

Florian Van Acker en Davy Vanvinckeroye, wat hem in 

de finale bracht. Hierin nam hij het op tegen Yannick 

Maes. Hij moest één setje prijsgeven, maar haalde 

het toch vlot en is dan ook terecht Vlaams kampioen 

Heren B.  

Proficiat! 



 

Bij de dames B kwam Sara (B4) in haar poule uit tegen Awa Sow (B0), Britt Buekers (B2) en Liya 

Bouwens (B6). De eerste match, tegen Britt, werd meteen een thriller, die in de belle door Sara 

gewonnen werd. In de volgende match bleek Awa veel last te hebben met Sara’s service, waardoor ze 

nooit echt een vuist kon maken en Sara vrij vlot, met 3-1 won. Daarmee was de eerste plaats in de 

poule al verzekerd, maar Sara haalde het ook nog tegen Liya met 3-1.  

In de kwartfinale tegen Sofie Van Meerbeek (B4) kwam Sara nooit echt in de match. Ze slaagde er niet 

in succesvol aan te vallen en moest in de belle de duimen leggen.  

Aangezien het reglement voorschrijft dat de vijf beste speelsters van het Vlaams kampioenschap B 

mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap A, moesten 

de verliezende kwartfinalistes het nog tegen elkaar opnemen in 

de strijd om dat ticket voor het BK A. De wedstrijd tegen Maria 

Kovtoun (B6) ging vlot naar Sara. Daarna wachtte nog Nadia 

Denys (B2), waar ze de laatste maanden al verschillende erg 

spannende wedstrijden tegen gespeeld had. Ook nu weer werd 

er gestreden op het scherp van de snee en haalde Sara het nipt. 

Ze mag dan ook als vijfde B-speelster naar het BK A.   
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