Verslag Nationaal Jeugdcriterium 18-19 fase 3
Op zondag 27/01/2019 werd de derde en laatste fase van het NJC 18-19 gespeeld.
Hieronder worden de Oost-Vlaamse -12 jarigen besproken die daaraan deelnamen.
•

•
•
•
•

De hoogste geplaatste preminiem Kilian Kap was vorige fase gezakt uit afdeling 9, die nog
wat te zwaar was gebleken nadat hij als extra stijger daar de kans kreeg. Deze keer nam hij
deel in afdeling 10, waar hij een moeilijke start maakte, maar uiteindelijk toch 3
overwinningen op zijn naam kon zetten. Hij werd 4e in zijn afdeling. Op de Belgische Youth
Ranking pronkt hij op een 15e plaats, wetende dat hij ook volgend seizoen nog preminiem is.
Louis Van Herreweghe was na vorige fase in afdeling 10 gebleven, maar beleefde deze keer
een moeilijkere dag in dezelfde afdeling. Hij kon geen overwinning boeken en werd 8e.
Tibo Vandewiele won drie wedstrijden in afdeling 11, net als zijn broer Wannes en ook
Nathan Delannoy. Weliswaar had hij de beste onderlinge setverhouding en werd 4e.
Wannes Vandewiele die dus net als zijn broer Tibo ook 3 wedstrijden heeft gewonnen in
dezelfde afdeling 11, kwam er in de onderlinge setverhouding wat minder uit en werd 6e.
Bryan Zhang Ziqian speelde in afdeling 12. Hij is nog benjamin dus was er geen druk, maar
toch speelde hij soms wat geblokkeerd i.p.v. het aanvallende spel dat we van hem gewoon
zijn. Sommige tegenstanders hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt, maar andere
maakten dan weer kennis met de klasse die hij in zich heeft. Hij won uiteindelijk 4
wedstrijden en werd 5e.
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