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Verslag  

herfstcriterium veteranen 

zondag 18 november 2018 
 

 

Vandaag, zondag 18 november 2018, vond de zoveelste editie van 'ons' 

herfstcriterium voor veteranen plaats.  

 

Ditmaal waren we welkom in het Oost-Vlaamse poldergebied,  

in het tafeltenniscentrum van de plaatselijke club  

TTC Lansweeper Hamme. 
 

 

47 deelnemers vanuit maar liefst 29 Vlaamse en 3 Waalse clubs en 1 individueel aangesloten 

lid registreerde VTTL-LRVC op de website voor deelname aan het herfstcriterium anno 2018. 

 

Aan de hand van de inschrijvingen werden de drie gebruikelijke poules als volgt samengesteld: 

 

⇢  13 inschrijvers reeks B-C:   ⇢  1 poule van 7 en 1 poule van 6 met finalerondes 

⇢  18 deelnemers reeks D:   ⇢  3 poules van 6 met finalerondes 

⇢  16 kandidaten reeks E-NG:  ⇢  1 poule van 6 en 2 poules van 5 met finalepoules 

 

Van deze 47 enthousiastelingen maakten er 46 effectief hun opwachting in de modern 

gerenoveerde accommodatie van de Hammenaren. 

 

In allerlaatste instantie meldde zich dus nog 1 speler af, waardoor de hoofdscheidsrechter en 

de IT’er van dienst, respectievelijk de heren Guido Mertens en Philip Van Oeckel, verplicht 

waren om in laatste instantie de poules van betrokken reeks nog als volgt te herschikken: 

 

⇢  reeks E-NG:  ⇢  15 deelnemers in 3 poules van 5 spelers! 
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➾  reeks B-C 

⇢ winnaar poule A: Daes Nico 

- tweede: De Keyser Marc 

 

⇢ winnaar poule B: Maes Xavier 

- tweede: Mentens Michel 

 

In finaleronde was de overwinning weggelegd voor Xavier die het met 3-2 (setstanden 

-9, 8, 3, -8 ,4) cijfers haalde van Nico. 

Michel behaalde ten koste van Marc (3-0; setstanden 8, 3, 4) de derde plaats.  

 

➾  reeks D  

⇢ winnaar poule A: Wegge Freddy 

- tweede: Goossens Jos 

 

⇢ winnaar poule B: Bamps Luc 

- tweede: Staelens Roland 

 

⇢ winnaar poule C: Velaers Johan 

- tweede: Coene Guy 

 

In de onderlinge eindstrijd van de poulewinnaars zegevierde Johan met 2 

overwinningen ; Luc werd 2de en Freddy 3de. 

In de slotwedstrijden voor plaats 4 haalde Guy, het op Roland 5de en op Jos 6de. 

 

➾  reeks E-NG  

⇢ winnaar poule A: Timmermans Walter 

- tweede: Stappers Jaak 

 

⇢ winnaar poule B: Wijnen Karl 

- tweede: Verheyen Gert 

 

⇢ winnaar poule C: Van Baelen Johan 

- tweede: De Schuyter Joris 

 

De finalepoule werd gewonnen door Walter die zonder verliesmatch sterker bleek dan 

Karl (2de) en Johan (3de). 

In de finaleronde van de tweedes eiste Joris de 4de plaats op.  

 

Noot: de volledige uitslagen worden op de VTTL-website gepubliceerd! 

 



 

‘het prijzenpodium in tabelvorm’ 

 

 
 reeks B – C reeks D reeks E - NG 

1 Xavier Maes Johan Velaers Walter Timmermans 

2 Nico Daes Luc Bamps Karl Wijnen 

3 Michel Mentens Freddy Wegge Johan Van Baelen 

4 Marc De Keyser Guy Coene Joris De Schuyter 

5  Roland Staelens  

6  Jos Goossens  

 

 

Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage aan de goede afloop van deze ‘happening’, in het 

bijzonder onze welgemeende erkentelijkheid aan de “referee” Guido en “IT’er” Philip en aan de 

“crew” van TTC Lansweeper Hamme. 

 

 
 

Wellicht treffen we elkaar weer op 10 maart ‘19 'aan ’t zeetje', in de nieuwe zaal van TTC Drive 

Oostende, sportpark ‘de Schorre’, Sportparklaan 6, waar het volgend lentecriterium zal 

plaatsvinden. 

 

 

® 18-11-18: Patrick Vansomeren, lid Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie 

 

Er zijn wellicht duizenden interessantere dingen dan tafeltennis spelen,  

maar op dit ogenblik valt me er geen in.  😊 

 


