
Verslag provinciaal criterium jeugd, dames en veteranen 2021 
 

Op zondag 3 oktober werd in het lokaal van TTC Ninove het provinciaal jeugd-, dames- en 
veteranencriterium gespeeld. 
  
Het was voor onze club een zeer geslaagd criterium. De jeugd, dames en veteranen hebben hun best 
gedaan om onze club eer te verdedigen. 
  
Laten we de uitslagen vanaf de jongste leeftijd starten… 
  
Bij de jongens Benjamins wisten we al dat we sterk bezet waren met onze club. Max, de jongste van 
de Zhang-broertjes, en Jef Wellens waren dan ook goed voor podiumplaatsen. Max verloor van de 
latere winnaar en werd 3e. Jef haalde de finale, maar daarin was Wout De Wit (NG) van TTC Nova te 
sterk. Proficiat aan Jef en Max voor hun mooie prestatie! 
  
Bij de jongens Preminiemen kunnen we (voor de 2e keer) zeggen dat we een heel sterke bezetting 
hebben. Met Bryan, de oudste van de Zhang-broertjes, en Josse Duthoy hebben wij heel getalenteerde 
en gemotiveerde spelers die heel snel veel beter worden. In deze leeftijdscategorie zijn zij de twee 
besten (mogen we wel zeggen) en dat hebben we ook gezien in de finale. Het niveau was om van te 
snoepen. Josse haalde het in de 5e set met het kleinste verschil (11-9) na een spektakel dat iedereen 
aanwezig in TTC Ninove wilde zien! Daarnaast slaagde een derde speler van onze club in deze reeks, 
Qiji Li, erin de bronzen medaille te winnen. Proficiat aan Josse, Bryan en Qiji! 
  
Bij de jongens Miniemen waren er ook een aantal spelers van onze club die deelnamen, namelijk Miel 
Wellens en Thor Christiaen. Ze raakten allebei door hun poule, wat een heel sterke prestatie is. In de 
kwartfinales hadden ze wel een sterke tegenstander tegenover zich. Zo moest Thor het opnemen 
tegen de latere winnaar Wannes Vandewiele (E2-Sint-Pauwels). Die bleek veel te sterk te zijn. Maar 
een dikke proficiat aan Thor die veel progressie heeft gemaakt de laatste maanden! Ook proficiat aan 
Miel om de poule te overleven en ook veel beter te worden de laatste maanden! 
  
Bij de jongens Junioren waren er wel een paar spelers die meededen van onze club. Wolf en Noa 
speelden in dezelfde poule tegen elkaar, waar Wolf het haalde tussen hen. Vervolgens haalde Wolf 
door mooie overwinningen een 2e plaats in zijn poule, waardoor hij door mocht naar de halve finale. 
Daarin was Victor De Baets (C4) van TTC Lobos toch wat te sterk, maar heel mooi tornooi voor Wolf, 
die veel in zijn mars heeft en nog progressie kan maken. Proficiat met jouw 4e plaats Wolf! 
  
Bij de jongens -21 werd direct overgegaan naar de finale aangezien er maar 2 spelers ingeschreven 
waren. Deze ging tussen onze Senne Heremans (B4) en Sven De Mol (B6) van TTC Rooigem. Na een 
moeizame start van Senne en een 1-1 stand ging hij er in de 3e & 4e set vlot over met heel mooie rally’s 
en punten. Overwinning bij de -21 voor onze nieuwe speler voor onze B-ploeg. Proficiat Senne! 
  
Dit waren de jeugdreeksen. We mogen spreken van een geslaagd criterium voor onze jeugd! 
Proficiat nogmaals aan alle deelnemers en doe zo verder! De trainers van onze club zijn heel fier! 
  
Er waren ook klassementsreeksen bij de dames. 
  
Bij de dames B was er maar 1 inschrijving; ons eigen nieuw bestuurslid Sara Van Bostraeten (B2). 
Proficiat aan Sara om zonder te spelen direct te winnen! 
  
En tot slot gaan we over naar de veteranen die voor onze club deelnamen. 



  
Bij de heren +60 was onze vriend en sponsor Rudi Nuytinck ingeschreven. Hij had een goeie dag want 
hij won zijn reeks, weliswaar zonder te spelen want hij was enige die zich had ingeschreven… 
Proficiat Rudi! 
  
Bij de dames +40 tenslotte deed onze Jiang Xiaojing (D2) mee, beter bekend als Cindy. Ze overleefde 
gemakkelijk de poule en stoomde door naar de halve finale waar ze het haalde van Esther De Wit (E4) 
van TTC Rooigem, om dan de finale te verliezen tegen Elke Van Strydonck (C0) van TTC Stekene. Ze liet 
haar niet doen, maar moest toch het onderspit delven. Knappe prestatie van onze Chinese speelster. 
Proficiat met jouwe 2e plaats, Xiaojing! 
  
Als slotwoord wil ik alleen nog meedelen dat we met onze club tonen dat we een grote club zijn met 
verschillende leeftijden, waardoor we fier mogen zijn op wat we gepresteerd hebben op dit criterium. 
Het was een eer voor mij om er bij te zijn! 
  
Tot een volgende tornooi! 
  
Kristof Van Lersberghe 
 
(Podiumfoto’s op de volgende pagina) 
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Podium -21 jongens met Senne            Podium veteranen 60+ met Rudi 


