Finale fase-12 competitie 2021-2022
In de heenronde van de -12 competitie werden de teams willekeurig ingedeeld. Volgens de
uitslagen van de heenronde werden er in de terugronde nieuwe reeksen op niveau gemaakt.
Aan de hand van de uitslagen van de reeksen op niveau konden de teams op de finale dag
van de -12 competitie spelen voor hun eindplaats.
8 Teams kwamen nog in aanmerking om kampioen te worden van de -12 competitie 20212022. 4 Andere teams speelden verder voor plaats 9-12.
Ook op de finale dag zagen we veel jonge lachende kinderen die het beste van zichzelf
gaven. Mooi om te zien hoe de jongste spelers van onze provincie kennis maakten met een
competitievorm en hierin erg groeiden.
TTC Rooigem A verloor voor de finaledag nog geen enkele confrontatie in de -12 competitie
en bevestigde dan ook hun favoriete rol. Ze wonnen van Nova C, Nova B en in de finale van
Deinze A. Nova B die in de eerste ronde won van Merelbeke A won uiteindelijk de wedstrijd
voor de derde plaatse tegen Deinze C. Merelbeke A verloor hun eerste wedstrijd maar kon
nadien 2 maal zegevieren met een vijfde plaats als gevolg. Dat is net een plaatsje hoger dan
Maldegem A die de strijd om plaats 5 en 6 nipt verloor. Voor plaats 7 en 8 speelden Nova C
en QLT Gent tegen elkaar. Het was QLT Gent die de dag winnend kon afsluiten met een
zevende plaats tot gevolg.
Voor de plaatsen 9-12 werd er gespeeld in een poule. In deze zeer evenwichtige poule was
het erg spannend, elk team kon minstens 1 keer winnen. Het waren uiteindelijk Deinze D en
Maldegem B die 2 maal wonnen. Aangezien de ploeg uit Deinze won van de ploeg uit
Maldegem kon Deinze D zich de winnaar van de poule noemen. Het duel tussen Merelbeke B
en De Pinte A werd gewonnen door Merelbeke waardoor de B ploeg van Merelbeke op de
derde plaats in de poule eindigde.
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