
International Youth Cup Hasselt – editie 2010 

 

Ploegencompetitie 

Onze ploeg J-Power (Jasper Merckx, Jordy Ghequiere en Jules D’hollander) trad aan met 2 eerstejaars kadetten 

en een 2
e

 jaars miniem bij de jongens kadetten elite reeks. In deze reeks traden maar liefst 32 ploegen aan, 

komende van alle windstreken van Europa. Coaching werd verzorgd door ondergetekende aangezien de 

provincie om budgettaire redenen hier geen ruimte meer voor had. 

Veel ervaring opdoen en het de grote (letterlijk en figuurlijk) jongens lastig maken was het streefdoel bij 

aanvang van het tornooi. 

Geluk en ongeluk liggen heel dicht bij elkaar in 

tafeltennis en daarover zeuren is meestal onterecht. Als  

je echter in een poule van 4 ploegen zit waar de latere 

2 finalisten uitkomen, dan mag je zeker de trofee van 

pechvogel van het tornooi ontvangen.  

In onze poule van 4 ploegen begonnen we sterk tegen 

het Poolse “Wielkopolski” met een 5-1 zege (elke speler 

speelt 2 enkels). Daarna traden we aan tegen het 

Duitse “Rheinland” en het Franse “Nord/Pas de Calais”. 

Kansloos verloren we beide ontmoetingen met 0-6. 

Beide ploegen speelden 2 dagen later de finale en 

traden aan met topsportschoolspelers van zo’n 2 jaar 

ouder als onze jongens. Enkele gewonnen sets gaven 

toch aan dat we dicht in de buurt van dit topniveau 

zitten. 

Gevolg was dat we met onze 3
e

 plaats in de poule 

moesten spelen voor de plaatsen 17 tot 32. 

 

 

 

Op dag 2 wonnen we direct tegen het Poolse “Lubuskie” met een droge 6-0. De volgende wedstrijd tegen het 

Deense “Virum-Sorgenfri” verliep heel spannend en eindigde op 3-3 (elke speler won 1x individueel). Onderling 

wonnen we 1 set meer waardoor we op dag 3 mochten spelen voor plaatsen 17 tot 20. 

Dag 3 begon heel goed met een vlotte zege tegen het Zwitserse “Luzern” met 5-1.De allerlaatste match tegen 

het duitse “Bezirk” zou beslissen of we op plaats 17 of 18 zouden eindigen. Nogmaals een thriller die eindigde 

op 3-3 en die werd beslist met een verloren dubbel. 

Een hele mooie 18
e

 plaats voor onze ploeg was het resultaat en dat zou zeker veel hoger geweest zijn als de 

loting ons gunstiger was gezind. Onze spelers kunnen volgend jaar terug aantreden in dezelfde reeks, dus een 

top 10 plaats is dan zeker en vast haalbaar. 



Individuele competitie. 

Jasper Merckx :  

Jasper trad aan bij de elite jongens kadetten. In zijn 

poule eindigde hij knap 3
e

, maar aangezien enkel 

plaatsen 1 en 2 rechtstreeks voor de hoofdtabel 

geplaatst waren, moest Jasper op dag 2 zich 

proberen kwalificeren voor de hoofdtabel. Daarin 

lukte hij net niet. 

Jasper heeft gedurende 3 dagen op een constant 

hoog niveau gespeeld en mag zeker terugblikken op 

een geslaagd tornooi. 

 

 

 

 

 

 

Jordy Ghequiere :  

Ook Jordy trad aan bij de elite jongens kadetten. 

Hij eindigde eveneens 3
e

 in zijn poule, maar ook 

hij overleefde de kwalificaties niet. 

Jordy sukkelde in het begin van het tornooi met 

zijn nieuwe rubbers maar groeide naargelang het 

tornooi vorderde. Hij bewees dat hij enorme 

progressie heeft gemaakt dit jaar en verzilverde 

dit met enkele knappe zeges. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jules D’hollander :  

Jules was ingeschreven bij de elite jongens 

miniemen. Hij won zijn poule vlot op dag 1 

zonder verliesmatch tegen een nederlander, 2 

duitsers en een franse speler. Hierdoor was hij 

rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel de 

volgende dag.  

Hij mocht echter ervaren dat dit ook een 

keerzijde heeft, nl. dat je in je 1
e

 wedstrijd 

“koud” het veld in moet tegen een 

kwalificatiespeler die al matchritme in de benen 

heeft. Dit heeft hij cash betaald met een 2-3 

nederlaag in de 1/16
e

 finales. 

Jules mag echter ook terugblikken op een uiterst 

geslaagd tornooi, waarbij hij zich heeft kunnen 

meten met de beste europese jeugdspelers die 

bovendien gemiddeld 2 jaar ouder waren.  

Enkele bijzonder knappe overwinningen laten 

een goed gevoel achter na dit tornooi. 

 

 

 

 

 

 

Verslag : de “tevreden” coach Danny D’hollander 

 

Meer foto’s op http://www.ttchamme.be/iyc2010/index.html 


