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Verslag van het lentecriterium veteranen 

van zondag 11 maart 2018 
 

 

Voor het afwerken van het lentecriterium waren we vandaag te gast in de nieuwe, 

moderne accommodatie van Geelse T.T.C., in de "Sint-Dimpna-stad', ook wel eens de 

'Barmhartige Stede' genoemd. 

 

Wegens het aantal beschikbare tafels (8) werd het deelnemersveld tot +/- 50 beperkt. 

 

Ruim voor de deadline van 7 maart noteerden we: 

⇢ 14 inschrijvers reeks B-C: ⇢ 2 poules van 7 met finalerondes ;  

⇢ 13 deelnemers reeks D: ⇢ 2 poules van 6 en 7 met finalerondes ; 

⇢ 24 kandidaten reeks E-NG: ⇢ 4 poules van 6 met finalepoule. 

 

Helaas meldden zich in allerlaatste instantie nog 3 C-spelers af (wegens ziek), zodat de 

poules van de reeks B-C heringedeeld moesten worden in een van 5 en een van 6. 

 

De indeling van al de poules gebeurde volgens het officiële slangsysteem en de ELO-

punten. Tevens hielden we rekening met de clubherkomst en zorgden we ervoor dat 

de dames niet in een poule de onderlinge strijd met elkaar moesten aangaan. 

 

De hoofdscheidsrechtertafel werd bemand door de heren Guido Mertens (HS) en Philip 

Van Oeckel (IT).  

 

Omstreeks 10u vatten de hoofdrolspelers hun eerste poulewedstrijden aan en in de 

late namiddag vonden de finalerondes plaats.  

 

Rond 17u30 kondigde de hoofdscheidsrechter de uitslagen aan en daaropvolgend 

namen de winnaars hun prijs in ontvangst. 

 

 

 

 



 

Alvorens huiswaarts te vertrekken, werd, zoals het de traditie wil, nog een maaltijd 

geserveerd aan degenen die daarvoor vooraf gereserveerd hadden. 

 

Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage aan het welslagen van deze sportieve 

veteranenzondag en hopelijk treffen we elkaar weer ergens in oktober tijdens het 

herfstcriterium. 

 

Tot slot en voor de volledigheid vermelden we graag nog de eindresultaten: 

 

➾  reeks B-C 

⇢ winnaar poule A: Ivo Van de Velde (C2 Schoten) 

- tweede: Michel Mentens (B4 Lipalet) 

 

⇢ winnaar poule B: Nico Daes (C0 Geelse) 

- tweede: Johan Loos (B6 Schoten) 

 

In finaleronde was de overwinning weggelegd voor Nico die het met 3-2 cijfers 

haalde van Ivo. Johan behaalde ten koste van Michel (3-0) de derde plaats.  

 

➾  reeks D  

⇢ winnaar poule A: Patrick Vansomeren (D2 Bilzen) 

- tweede: Luc Bamps (D4 Sint-Truiden) 
 

⇢ winnaar poule B: Guido De Moor (D0 Sint-Niklaas) 

- tweede: Stefan Hermans (D6 Geelse) 

 

In de finaleronde nam Guido in 3 sets vlot de maat van Patrick. Stefan legde in 

de kleine finale Luc over de knie (3-2). 

 

➾  reeks E-NG  

⇢ winnaar poule A: Joris De Schuyter (E2 Gent) 
 

⇢ winnaar poule B: Jos Braeken (E2 Schulen) 
 

⇢ winnaar poule C: Stefaan Van den Wouwer (E6 Nijlen) 
 

⇢ winnaar poule D: Ivo De Laet (E0 Blue Rackets) 

 

De finalepoule werd gewonnen door Joris die in de finalewedstrijd met 3-0 

sterker bleek dan Stefaan. Ivo eiste plaats 3 op na een overwinning (3-0) tegen 

Jos. 

 

 



 

 

= in tabelvorm ziet het 'prijzenpodium' er als volgt uit = 
 

 

 reeks B – C reeks D reeks E - NG 

1 Ivo Van de Velde Guido De Moor Joris De Schuyter 

2 Nico Daes Patrick Vansomeren Stefaan Vd Wouwer 

3 Johan Loos Stefan Hermans Ivo De Laet 

4 Michel Mentens Luc Bamps Jos Braeken 

5   Mario Pauwels 

6   Mischa Indeherberg 

7   Jozef Stevens 

8   Emmanuel Monard 

 

 

 

 

 
 

 
Redactie, 11-03-2018: Patrick Vansomeren, lid Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie (LRVC) 


