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Lentecriterium veteranen 
zondag 08 maart 2020 

verslag 
 
Op de Internationale Vrouwendag 2020, die sedert 1911 'gevierd' wordt en steeds in het teken 
staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van/voor/door vrouwen, maakten, 
ondanks de sinistere corona-verwikkelingen, 44 -waarvan maar liefst 11 dames- 
enthousiastelingen hun opwachting in het sportcomplex van het Koninklijk Atheneum langs 
de Jodenstraat in het Haspengouwse (Trudonopilis) Sint-Truiden, waar 15 wedstrijdtafels 
piekfijn klaar stonden. 
 
Aan de hand van de inschrijvingen werden de drie gebruikelijke poules als volgt samengesteld: 
* reeks B-C: ⇢  9 inschrijvers in 1 poule 
* reeks D:  ⇢ 16 inschrijvers in 2 poules van 5 en 1 poule van 6, aansluitend finalerondes 
* reeks E-NG:  ⇢ 19 inschrijvers in 2 poules van 6 en 1 poule van 7, aansluitend finalerondes 
 

- de resultaten - 
 
➾  reeks B-C 

⇢  de winnaar Kris Ost (C4 – Nodo) (1ste) liet er geen twijfel over bestaan, hij won 
de poule voor Carl Versteden (C4 – Brugge) (2de), Yann Veys (C2 – Merelbeke) 
(3de) en Nico Moyaerts (C2 – Sint-Truiden) (4de). 

 
➾  reeks D  

→ In de finaleronde nam Freddy Wegge (D0 – Sleidinge) (1ste) de maat van Iris 
Roosens (D2 – Nodo) (2de) en van Dirk De Bosschere (D0 – Merelbeke) (3de).  

→ In de kleine finale legde Rudiger Nuytinck (D6 – Merelbeke) (4de) zowel Luc 
Bamps (D0 – Sint-Triuden) (5de) als Guy Poels (D0 – Paal) (6de) over de knie. 

 
➾  reeks E-NG  

→ De finaleronde werd gewonnen door Luc Timmermans (E2 – Poppel) (1ste) die 
sterker bleek dan Joris De Schuyter (E0 – Merelbeke) (2de) en Frank Daniëls (E2 
– Hasselt) (3de).  

→ In de kleine finaleronde werd de slag gewonnen door Bart Van Huffel (E2 – 
Pingouin) (4de) voor Katty De Walsche (E6 – Rooigem) (5de) en tot slot werd Kurt 
Vanbrie (E2 – Houthalen) (6de). 

 
Noot:  op de VTTL-website zullen de gedetailleerde uitslagen gepubliceerd worden!!! 
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‘het prijzenpodium in tabelvorm’ 
 

 
 

 reeks B – C reeks D reeks E - NG 
1 Kris Ost Freddy Wegge Luc Timmermans 
2 Carl Versteden Iris Roosens Joris De Schuyter 
3 Yann Veys Dirk De Bosschere Frank Daniëls 
4 Nico Moyaerts Rudiger Nuytinck Bart Van Huffel 
5  Luc Bamps Katty De Walsche 
6  Guy Poels Kurt Vanbriel 

 
 
LRVC-VTTL dankt iedereen voor zijn/haar grote/kleine bijdrage aan de goede afloop van deze 
‘happening’, in het bijzonder onze welgemeende erkentelijkheid aan de 'chief-referee' van 
dienst, de heer Danny Decupere en aan de 'entire crew' van de gastclub TTC Sint-Truiden. 
 
Bij leven en welzijn treffen we elkaar wellicht weer op 15 november aanstaande ergens in de 
provincie Oost-Vlaanderen, waar het herfstcriterium 2020 zal plaatsvinden. 
 
 

® 08-03-20: Patrick Vansomeren, lid Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie 
 
 
 

Attentie - Attention - Pass auf - Attenzione – Atencion 

☟ 
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Niet vergeten in te schrijven voor het eerste LRVC-
VTTL-Paasdubbeltornooi voor veteranen! 

 

 

 

"If playing table tennis is wrong,  
I don’t want to be right!" 


