Boven: Jules, Pieter‐Jan, Merel en Sofie. Onder: Fee, Gitte, Sebastien en Hannes.

INTERPROVINCIALE
Louvain-La-Neuve op 11 november 2009

Preminiemen meisjes (verslag door Iris Bréda)
Als laagstgeklasseerde ploeg (2x NG) wisten onze meisjes dat hen vandaag een hele moeilijke
opdracht wachtte. Met Fee Dooms (Crawford) die dit jaar pas voor het eerst deelneemt aan
tornooien en Gitte Van Couwenberghe (Hamme) als eerstejaars preminiem, was de belangrijkste
doelstelling ervaring opdoen.
Na de zware start tegen de uiteindelijke winnaar Namen (0 – 4), slaagden onze Oost‐Vlaamse meisjes
erin om steeds een wedstrijdje mee te pikken tegen Henegouwen, Antwerpen en Luxemburg. Dat
was echter onvoldoende om weg te komen van de laatste plaats in de poule.
In de wedstrijd voor plaats 9 of 10 tegen Vlaams‐Brabant, kon Gitte 2 wedstrijden en Fee 1 wedstrijd
winnend afsluiten. De negende plaats was binnen en met deze overwinning konden zij toch nog met
een goed gevoel huiswaarts keren.
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Miniemen meisjes (verslag door Sam De Block)
Ook voor ons miniemenploegje, bestaande uit Sofie Van Hoye (D6, TTC Stekene) en Merel Van
Couwenberghe (NG, TTC Hamme), beloofde het een zwaar dagje te worden. Spelen tegen de
Belgische top doe je immers niet elke dag.
Er werd gestart tegen Luxemburg (0‐4 verlies). Sofie en Merel speelden goed mee,
maar op de beslissende momenten lukte het net niet om mee te bikkelen voor setwinst.
De tweede match van de dag werd gespeeld tegen Vlaams Brabant (1‐3 verlies). Marie Maesen was
voor onze beide meisjes een maatje te groot, maar egen Emily Moeys lagen er zeker en vast
winstkansen. Sofie wist Emily bij de keel te grijpen en na tien minuten stond de 3‐0 op het bord.
Merel kende wat ongelukkige momenten in haar match tegen Emily. Zij stond in elke set op een
voorsprong, maar liet die telkens door haar vingers glippen. Zij stond meestal heel geconcentreerd
te spelen, maar enkele cruciale foutjes naar het einde van de set toe, deden haar de das om. Heel
spijtig voor Merel die hier de winst verdiende.
De twee volgende wedstrijden eindigden telkens met een 0‐4 nederlaag, maar daarin werden wel in
volgorde Antwerpen en Limburg bekampt. Beide teams werden vooraf getipt als eventuele
eindwinnaars en dat was er ook aan te merken.
Onze meisjes kwamen tegen deze vier spelers toch iets tekort om aanspraak te kunnen maken op
eventuele setwinst. Ondanks deze zware tegenstand werd er wel telkens met 100 procent inzet
gespeeld. In zulke wedstrijden is het immers belangrijker om iets op te steken in plaats van de focus
te leggen op setwinst, laat staan matchwinst.
Na de poule werd er nog gestreden voor plaats 9 en 10 tegen Namen (2 D2’s). Sofie en Merel pepten
elkaar nog een laatste keer op en begonnen uitstekend aan hun eerste match. Ze wonnen beiden de
eerste set vrij eenvoudig en telkens met heel overtuigend tafeltennis. Spijtig genoeg konden
beide meiden hun goede niveau niet aanhouden en werden de wedstrijden toch nog verloren.
Sofie en Merel stonden echt wel hun mannetje, maar op de belangrijke momenten werden er iets te
veel kleine foutjes gemaakt die op dit niveau worden afgestraft.
Moe en met een nieuwe ervaring achter de rug, mogen beide meiden toch terugkijken op een
leerrijke competitiedag. Het hoge niveau laat ons toch vooral zien dat er nog heel wat trainingswerk
nodig is. Sofie en Merel werden misschien pas tiende, maar ze hebben zich steeds kranig verweerd
en hun inzet en wedstrijdmentaliteit mocht zeker en vast gezien worden.
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Miniemen jongens (verslag door Bjorn Neirinck)
Toen we met de miniemen toekwamen in Louvain‐La‐Neuve merkten we dat we slechts negende
geklasseerd waren aan de hand van onze klassementen met Jules D'hollander (D4, TTC Hamme) en
Pieter‐Jan Corteel (E2, TTC Crawford Gent). Maar toch zouden we ons vel duur verkopen en bewijzen
dat onze twee spelers ondergeklasseerd zijn.
De eerste wedstrijd was meteen tegen het sterkste team op papier, namelijk Luik (C0‐C4‐C6).
Achteraf beklaagde Luik zich zeker dat ze niet hun C0 opgesteld hadden, want wij slaagden er
onverwacht in om 2‐2 te spelen tegen de C4 en C6 van Luik. Het was Jules die twee keer in de belle
wist te winnen, maar ook Pieter‐Jan liet zien dat hij zeker niet kansloos was tegen die spelers.
Verder in de poule werd er verloren van Namen met 1‐3 en van Antwerpen met 4‐0, deze waren ook
de latere winnaars van het tornooi bij de miniemen jongens. Maar door een knappe overwinning
tegen Henegouwen (2x D4) konden we ons verzekeren van een vierde plaats in de poule. Met gevolg
dat we tegen Vlaams‐Brabant moesten spelen voor plaats 7 en 8.
Deze wedstrijd was enorm spannend. Jules wist zijn eerste wedstrijd te winnen met 3‐0, maar Pieter‐
Jan kon jammer genoeg niet winnen (0‐3). Het was ook al meteen duidelijk dat de frisheid van alle
spelers ver te zoeken was. Met als gevolg dat de komende twee matchen zouden beslist worden
door de vechtersmentaliteit van onze spelers. Beiden vochten ze voor dat ze waard waren en konden
dan dit tornooi ook mooi afsluiten met elk een overwinning in de belle en een zevende plaats tot
gevolg. Zeker geen slecht resultaat van Jules en Pieter‐Jan.

Algemene eindrangschikking
Algemeen kunnen we volgens de sterkte van de deelnemende ploegen concluderen dat de
voorlaatste plaats een vrij logisch resultaat is voor onze provincie.
Maar we beginnen toch stilaan te hopen om eens op te klimmen in de hiërarchie. Onze jongens
eindigen jaarlijks ongeveer in het midden, maar we hebben nog steeds geen meisjesploegen die
gewicht in de schaal kunnen leggen.
Uiteraard is er al verbetering zichtbaar. Zo won Gitte vijf van haar tien wedstrijden, terwijl ze nog
maar eerstejaarspreminiem is.
Ook onze miniemenmeisjes waren beiden eerstejaars en als we dat zo bekijken, hebben zij dat zeker
niet slecht gedaan.
Bij de jongens was Jules de sterspeler van de dag met zeven overwinningen op tien. Als D4 klopte
hij talrijke C’s en als afsluiter van de dag deed hij daar ook nog Brieuc Decré bij, een erg sterke D2
uit Vlaams‐Brabant.

Wesley Van Den Noortgate
Ploegkapitein Oost‐Vlaanderen
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