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Verslag vriendschappelijke  

interland Veteranen 

VTTL-Nederland 2018 

 

 
 

 

Zondag 3 juni was het weer zover: in het lokaal van het TTC Schoten, in het centrum 

van de Antwerpse Voorkempen, vond de vriendschappelijke interland-ontmoeting 

anno 2018 tegen 'het oranje-legioen', zoals onze Noorderburen zich graag (laten) 

noemen, plaats. 

 

Omstreeks 11u00, na begroeting en verwelkoming van de 'gladiatoren van dienst', ging 

het sportieve spektakel, dat door de heren hoofdscheidsrechters Slauw Terteka en 

Philip Van Oeckel in goede banen werd geleid, waarvoor ons respect en onze 

welgemeende dank, van start. 

 

Voorafgaandelijk mocht iedere VTTL-er een leuk geschenkje van onze Nederlandse 

vrienden, bestaande uit een fresh cheese making kit explore of een (herb)butter making 

kit explore, in ontvangst nemen. 

 

Bij de interland worden per team 16 enkels (volgens de reguliere interclub) en 2 

dubbelspelen afgewerkt.  

 

Vandaag werd VTTL vertegenwoordigd door: 

→  A-Team:    Mentens Michel, Loos Johan, Venqueleir Robert en Moyaerts Nico 

→  B-Team:    Tji Peter, Boesmans Rudi, Schenkel Bernard en Buyck Firmin 

→  C-Team:    Gheysens Vincent, Patrick Vansomeren, Bamps Luc en Stulens Jos 

→  D-Team:    Palinckx Bruno, Loos Steven,  Monard Emmanuel en Stevens Jozef  

→  E-Team:    Van Bocxtaele Peter, De Schuyter Joris, Lefief Bobita en Pierquet Els 
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Een kort overzicht van de wedstrijdevoluties. 
 

VTTL A - NED A:  
→ beide teams waren zeer aan elkaar gewaagd wat ook in de einduitslag van 9-9 

tot uiting kwam; de eerste speler van NL bleek voor onze 4 VTTL-ers een maatje te 

groot, enkel Johan kon hem één setje afsnoepen; door winst in de beide dubbelspelen 

kon het gelijkspel worden afgedwongen. 

 

VTTL B - NED B:   

→ het B-team haalde de zege binnen met een eindscore van 11-7; collectief sterke 

prestatie van het team met 2x 3 en 2x 2 individuele overwinningen en 1 zege in het 

dubbel. 

 

VTTL C - NED C:  
→ eveneens, een min of meer, vlotte winst van het C-team, ook hier luidde de 

einduitslag 11-7; Vincent won al zijn partijen en zijn dubbelspel; de anderen verdeelden 

de overwinningen (elk 2) netjes onder elkaar. 

 

VTTL D - NED D:  
→ het D-team liet met een score van 12-6 weinig onduidelijkheid bestaan over de 

winst; Manu (Emmanuel) was de meerdere van elke tegenstrever;  onze 3 andere VTTL-

ers boekten elk 2 mooie overwinningen; ook in de beide dubbels trok het D-team de 

lakens naar zich toe. 

 

VTTL E - NED E:  
→ en tenslotte boekte ook het E-team met 12-6 een ruime zege; hier was Peter 

heer en meester met 4 overwinningen; Joris moest zich één maal gewonnen geven en 

onze dames Bobita en Els deden met elk 2 overwinningen een flinke duit in het zakje; 

wisselend succes in de dubbels: één winst- en één verliespartij. 

 

De wisselbeker weer in Vlaamse handen … 
 

Rond 15u30 was ‘de titanenstrijd der lage landen’ afgelopen en even later maakten 

Slauw en Philip de einduitslag bekend:    VTTL 50 punten   ►    NED 35 punten. 

 

 

 

 



 

De zege werd dus uiteindelijk nog ruim binnengehaald. Al laat deze eindstand niet het 

ware gelaat van de globale wedstrijd zien en zullen de Nederlanders bij de volgende 

confrontatie ongetwijfeld gebrand zijn om, op Nederlandse bodem, revanche te 

nemen. Maar, … zover zijn ze nog niet … 

 

In een gezamenlijk slotwoord bedankten de beide afgevaardigden elke deelnemer 

voor de getoonde sportiviteit en de geleverde prestaties enerzijds en de club TTC 

Schoten voor hun gastvrijheid anderzijds. 

 

Ter afsluiting van dit alweer geslaagd veteranen-evenement, overhandigde elke VTTL-

er elke noorderbuur een smakelijk dag-aandenken in de vorm van een luxe doosje 

gevuld met de echte Antwerpse handjes. 

 

Voor jullie allen een welverdiende en prettige vakantie toegewenst en wellicht -bij 

leven en welzijn- tot 18 november 2018 op het herfstcriterium ergens in Oost-

Vlaanderen. 

 

 

 
 

 

Redactie, 03-06-2018 

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

 


