
    TTC Maldegem 
Afgelopen zondag vond de A-reeks van de competitie -12 plaats in sporthal MEOS 
te Maldegem. TTC Maldegem voorzag hierbij acht tafels in een ruime opstelling, 
zodat de acht deelnemende ploegen tegelijk konden spelen. Dat was ook nodig, 
want met vier ontmoetingen per ploeg werden er heel wat wedstrijden gespeeld! 
 
Na een goede opwarming gingen de eerste wedstrijden om 13 uur van start. 
Rooigem A bleek al snel een maatje te groot voor de tegenstanders, want Otto 
Buyse en Barrie Lagast lieten geen enkele van hun twintig wedstrijden liggen. Ook 
Maldegem A deed het met Lukas Naessens en Thyme Van Speybrouck erg goed, 
met slechts één individuele verliesmatch doorheen de dag. QLT Gent A, dat Theo 
De Waele en Dries De Bolle opstelde, wist drie van de vier ontmoetingen te winnen 
en vervolledigde zo de top drie. 
 
Nova B zette zijn ambities op vlak van benjaminwerking in de verf, met Wout De Wit 
en Obi Broucke in een glansrol. De ploeg won twee van de vier wedstrijden en 
eindigde daarmee mooi in de buik van het klassement. Maldegem B, dat met Arthur 
en Constantijn De Baets twee nieuwe jeugdspelers opstelde, beëindigde de middag 
met evenveel punten. 
 
TTC Deinze profileert zich de laatste tijd als een club die sterk inzet op haar 
jeugdwerking, wat zich vertaalde in maar liefst vier ingeschreven jeugdploegen. 
Deinze A trad aan met Sander Duchateau en Thijs Van De Putte, die samen een 
van hun vier ontmoetingen wisten te winnen. Deinze D had het met Liam Vertriest 
en Daan Van Reybrouck een stuk moeilijker, en deelde dan ook de laatste plaats 
met Merelbeke B, dat met Tuur Bral en Dries Maheur duidelijk de kaart van de 
jonge jeugd trok. 
 
Het was mooi om te zien dat alle jeugdspelers het naar hun zin hadden. Ook de 
vele gesprekken tussen de ouders, trainers en coaches maakten het een erg 
geslaagde middag. Op naar de volgende wedstrijden op 5 december! 
 

         


