26/5 Clubkampioenschap enkel
Het was stilaan een traditie geworden: Hemelvaart = clubkampioenschap. In 2020
en 2021 hebben we noodgedwongen “even” een onderbreking gekend, maar nu
was het toch hoog tijd om de draad weer op te pikken.
Al rond 9u20 sijpelden de eerste jeugdspelers binnen voor de reeksen kidsping en
jeugd die stipt om 10u startten.
De reeks “kidsping” was nieuw op dit clubkampioenschap. Sedert enkele jaren
hebben we een mooi groepje heel jonge spelertjes die samen trainen op
donderdag. Het was nu dan ook tijd om die een eigen reeks te geven op het
clubkampioenschap. Met hulp van enkele bereidwillige ouders konden onze
benjamins zich meten met hun vriendjes en dit leidde tot het volgend podium:

1. Dries Maheur
2. Jakob De Temmerman
3. Matheo Wu

We feliciteren natuurlijk ook graag alle andere spelertjes voor hun inzet en
sportiviteit en hopen hen allemaal verder te zien evolueren in onze club.

De “iets oudere” jeugd speelde op hetzelfde
moment. In deze reeks kwamen zowel nieuwe
spelers als spelers die al enkele jaren competitieervaring hebben tegen elkaar uit. Er werd eerst
in poules gespeeld, waarna in een tabel beslist
werd over de uiteindelijke rangschikking. Hierbij
geen grote verrassingen, de meer ervaren
spelers stonden op het podium:
1. Wolf Naessens
2. Miel Wellens
3. Jolan Moerman

Aansluitend op de reeksen kidsping en jeugd
startten rond 13u de meisjes en de NG’s.
De meisjes lieten het, om allerlei redenen,
wat afweten voor het clubkampioenschap. Er
waren dan ook maar twee inschrijvingen: de
zusjes Chapodze. Het zou fijn geweest zijn
mochten de andere meisjes van onze jeugd
ook deelgenomen hebben. Hopelijk kunnen
we hen volgend jaar motiveren… De
onderlinge zussenstrijd werd gewonnen door
Marie.
1. Marie Chapodze
2. Sofi Chapodze

Bij de NG’s waren er veel deelnemers die eerder op de dag hun kans hadden
gewaagd bij de jeugd. In de reeks NG waren ze echter verlost van de doorwinterde
jeugdcompetitiespelers die door hun resultaten in die competitie al een klassement
verdiend hadden.
Jolan, voor wie de reeks NG volgend jaar geen optie meer is, aangezien hij E6
geworden is, stond voor de tweede keer die dag op het podium:
1. Jolan Moerman
2. Frederik Soete
3. Tiebe Govaert

Tijdens de laatste wedstrijden van de NG-reeks begonnen stilaan de
competitiespelers en recreanten aan te komen. Ruim op tijd om nog wat in te
spelen.
Voor de meeste competitiespelers was het al weer enkele weken geleden dat ze
nog eens hadden moeten “presteren”.
Een reeks met voorgift zorgt vaak voor wat onrust bij de hooggeklasseerde spelers.
Het is niet makkelijk om te starten met een soms aanzienlijke achterstand. Bij
matchen tegen ondergeklasseerde spelers kan dat soms tot onverwachte winnaars
leiden. Hier en daar viel er wel een verrassende uitslag te noteren, maar uiteindelijk
stonden, na enkele bloedstollende matchen, toch drie favorieten op het podium:

1.
2.
3.

Björn Neirinck
Senne Heremans
Marijn Waeyenbergh

In de recreantenreeks lag, door de afwezigheid van topfavoriet Didier, de weg open
voor andere ambitieuze spelers. Ook hier werd heroïsch gestreden met volgend
podium tot gevolg:

1. Peter Vermeire
2. Dirk Van Bellegem
3. Patrick Depreter

Aangezien er op het clubkampioenschap altijd veel spelers aanwezig zijn is dat ook
een goed moment om enkele mensen in de bloemetjes te zetten.
Zoals al te lezen viel in het verslag van de kampioenenviering van de gemeente
Merelbeke, hadden we ook dit seizoen veel kampioenen in onze rangen. Deze
werden voor de gelegenheid nog eens extra gehuldigd.

Een sportclub kan niet werken zonder de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, voor
de bediening aan de bar en voor allerlei klusjes en sparring bij jeugdtrainingen. Bij
het einde van het seizoen leek het ons dan ook gepast om die mensen eens te
bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan de goede werking van de club.

