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Triangulaire Veteranen 2017-2018 

Brussel-Waals Brabant - Henegouwen - VTTL 

☞ VERSLAG ☜  
   

Zondag 27 mei 2018, faciliteitengemeente Wemmel, Dijck 34. In de gemeentelijke 

sporthal en thuisbasis van Hurricane TWW vond vandaag de triangulaire broeder- en 

zusterstrijd -met de nadruk op broeder en zuster- plaats tussen de 'routiniers' van 

Brussel-Waals Brabant, Henegouwen en Vlaanderen.  

 

de speelontwikkelingen 
Omstreeks 10u30, na begroeting en verwelkoming van de delegaties door de 

hoofdscheidsrechter van dienst, de heer Danny Decupere, geassisteerd door mevrouw 

Michèle Messiaen, vatten de protagonisten het treffen aan. 

 

► Heren C0-C2: Thauvoye Michele (VlB&B) en Heidi Wouters (LK): 

Met dank aan deze 2 spelers voor hun perfecte invalbeurt. Ze behaalden een 

voortreffelijke 2-de plaats met 5 overwinningen. 

 

► Heren C4-C6: Guy De Peuter (LK) en Bernard Schenkel (LK): 

Met 7 overwinningen waren Guy en ‘Bernie’ de winnaars van hun groep. 

 

► Heren D0-D2: Vincent Gheysens (Ovl) en Patrick Vansomeren (LK): 

Op dit team stond geen maat; ze wonnen al hun 10 partijen. 

 

► Heren D4-D6: Jos Stulens (LK) en Bruno Palinckx (Ovl): 

Beiden verweerden zich als duivels in een wijwatervat. Met 3 overwinningen 

moesten zij zich echter tevreden stellen met de laatste plaats in hun groep. 

 

► Heren E0-E2: Jozef Stevens (A) en Joris Deschuyter (Ovl): 

Ook dit team was vandaag onverslaanbaar. 10 klinkende overwinningen en een 

1-ste plaats in de groep. 

 

► Heren E4-NG: Micha Indeherberg (VlB&B) en Els Pierquet (LK): 

Met 6 overwinningen in het enkel en winst in de beide dubbels kaapte ook dit 

team plaats 1 weg in hun groep. 
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► Dames C4-D2: Mona Bosschem (VlB&B) en Sabine Desmet (OVl): 

Zonder slag of stoot gaven de dames zich niet gewonnen. Ze boekten 2 

overwinningen maar moesten zich -helaas- met een laatste plaats in de groep 

tevreden stellen. 

 

► Dames D4-NG: Cynthia Dobrange (LK) en Nicole Vande velde (A): 

Spanning troef in deze groep. Zowel VTTL als BBW haalden elk 4 overwinningen 

maar BBW behaalde plaats 2 in de groep op basis van de onderlinge duels. 

 

de eindrangschikking 

-  met 18 punten werd Henegouwen laureaat van de Triangulaire 2018; 

-  slechts met 1 luttel puntje minder (17) pakte VTTL de tweede plaats; 

-  en uiteindelijk vervolledigde Brussel-Waals Brabant met 13 punten het rijtje. 

 

de dagafsluiting 
Voor de proclamatie van de eindrangschikking werd aan de afgevaardigde van Brussel-

Waals Brabant en van Henegouwen een leuk aandenken overhandigd. 

Op het einde van het evenement, na enkele fotoshoots, mochten de delegaties 

aanschuiven voor een bord spaghetti. 

 

waardering en respect 
→  dank en proficiat aan onze geselecteerden voor de deelname, het resultaat, de 

inzet en tenslotte, maar niet onbelangrijk, voor de getoonde sportiviteit. 

→ dank aan Danny en Michèle voor het bemannen van de 

hoofdscheidsrechtertafel. 

→ dank aan Michèle en de assistentie uit haar club Hurricane TWW voor het 

welkom en het ter beschikking stellen en het inrichten van hun accommodatie. 

 

Tot bij een volgende gelegenheid … 

 

Redactie, 27-05-2018 

Patrick Vansomeren, lid Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie van de VTTL 

 

 

 

 


