
Het eerste NG-Criterium van TTC Het Netje Over Assenede gewonnen door Carlos Verspille 

 

 

Met 26 ingeschreven spelers zijn we omstreeks 10u gestart met de poulefases. Er was 1 afwezige ingeschreven speler en 

die hebben we vervangen door een van de deelnemers zijn zoon. 

 

We hadden dus 4 poules waaronder 2 van 6 en 2 van 7 spelers. Dus iedereen speelde al minstens 6 wedstrijden. 

Er was een heel aangename sfeer en bij momenten een hevige strijd aan de tafel, want er waren toch best wel enige 

spannende wedstrijden bij tijdens het tornooi. 

 

De poulefase is geëindigd rond 14u30 waarna we zijn begonnen aan de 3 eindtabellen met 8 spelers. 

De eerste 2 van iedere poule speelden voor plaatsen 1->8 en de derde en vierde voor plaatsen 9->16 en dan vervolgens 

nog de vijfde en zesde voor plaatsen 17->24.   

Want er was al 1 speler naar huis en de ingevallen zoon van die deelnemer speelde ook niet mee in de eindfase. 

 

De reeks 17->24 is gewonnen door Steurs Danny tegen Van Geetsom Gunther met 3 sets tegen 0. 

De reeks 9->16 die is gewonnen door Goossens Erik tegen Ott Danny met 3 sets tegen 0. 

Dan hadden we tenslotte nog de eerste reeks van 1->8. De 2 halve finales van Verspille Carlos tegen Vandenabeele 

Jeroen en Van Capel Filip tegen Van Driessche Peter eindigden telkens op 3 sets tegen 0 zodat we een finale Verspille 

Carlos tegen Van Capel Filip kregen. 

De finalestrijd tussen Verspille Carlos en Van Capel Filip eindigde op 3-0 voor Verspille Carlos na nipte zeges in de eerste 

twee sets, detail van de wedstijden kan je zien in bijlage. 

 

Rond 17u waren alle wedstrijden gespeeld en zijn we direct overgegaan naar de prijsuitreiking want een aantal  

deelnemers was al vertrokken, we hadden niet gedacht dat het zo laat zou worden. 

Dus als overwinnaar hadden we Verspille Carlos, als tweede Van Capel Filip, als derde Vandenabeele Jeroen en als beste 

recreant zonder club Van Driessche Peter. 

 

Bij een hapje en een drankje hoorden we veel lovende reacties zodat we op een geslaagde eerste editie van een tornooi 

binnen onze club Het Netje Over ASSENEDE kunnen terugkijken. 

    

 



 

 

 
Eerste plaats: Carlos Verspille 

 

Tweede plaats: Van Capel Filip 

 

Derde plaats: Vandenabeele Jeroen 



 

Beste recreant speler: Van Driessche Peter 

 

 

De nog aanwezige deelnemers op de prijsuitreiking 

In bijlage nog enkele sfeerbeelden. 

 


