
Nationaal Jeugdcriterium fase 1 
 

Op zondag 28/10/2018 wordt de eerste fase van het NJC gespeeld. 

Jaarlijks wordt dit eerst voorafgegaan door de kwalificatiefase voor spelers tot en met miniem. Op 

enkele rechtstreeks geplaatsten na, dient de rest zich daar te kwalificeren voor miniem en jonger. 

Voor oudere spelers gebeurt de plaatsing op basis van hun klassement en positie van vorig jaar. 

Bij de Oost-Vlamingen hebben er enkele jonge mannen hun beste beentje voorgezet en drie onder 

hen zijn er ook in geslaagd om zich te kwalificeren. Louis Van Herreweghe van TTC Rooigem was 

reeds rechtstreeks geplaatst zonder deelname aan de kwalificatiefase. Hieronder worden de 

deelnemers besproken. 

Miniemen jongens 

 

Fin Smekens van TTC Lansweerper Hamme (foto links boven) streed na een overwinning in zijn 

eerste poule voor de plaatsen 21-30. Daarin kon hij nog twee keer het laken naar zich toe trekken om 

uiteindelijk te eindigen op de 25e plaats. Niet voldoende voor kwalificatie maar wel verdienstelijk 

gespeeld. 

Anthony Van Heue van TTC Kruibeke (foto rechts boven) speelde ook voor de plaatsen 21-30 in de 

finale ronde. Daar kon hij 1 wedstrijd uit de brand slepen. Helaas eindigde hij daarmee nog op de 

laatste plaats in zijn poule en op de 29e plaats in de totale rangschikking. Ook niet gekwalificeerd 

voor de eerste fase. 

 

 



 

Preminiemen jongens 

  

Kilian Kap van TTC Kruibeke (foto links boven) speelde sinds kort met noppen op zijn rughand en dat 

heeft hem geen windeieren gelegd. In zijn eerste poule liet hij geen tegenstander heel en in de finale 

ronde scheelde het niet veel. Hij moest op de ganse dag slechts éénmaal het onderspit delven tegen 

Jamie Eling, wat hem uiteindelijk een mooie derde plaats opleverde. Uiteraard gekwalificeerd dus. 

Bryan Zhang Ziqian (foto rechts boven) was als voorlaatste jaar benjamin één van de jongste 

deelnemers, maar niet één van de minste! Hij won zijn eerste poule en speelde daarna ook mee voor 

de eerste 10 plaatsen. In deze finale ronde kon hij nog éénmaal de overhand nemen en werd 

uiteindelijk 7e in de totaalstand. Ook gekwalificeerd. 

 



 

Wannes Vandewiele van TTC Sint-Pauwels (foto links boven) won in zijn eerste poule 2 wedstrijden, 

goed voor een tweede plaats. Daarna kon hij verder spelen voor de plaatsen 11-20, waarin hij niet 

meer kon zegevieren, maar de 20e plaats was wel nog voldoende voor kwalificatie. 

Tibo Vandewiele van TTC Sint-Pauwels (foto rechts boven) kon in zijn eerste poule geen overwinning 

boeken, waarna hij diende te spelen voor de plaatsen 21-30. Daar deed hij het heel goed, won 3 op 4 

wedstrijden en werd alsnog 23e. Hij is niet geplaatst voor de 1e fase, maar staat hoog op de 

reservelijst dus kan misschien opgevist worden voor fase 2 of 3. 

Josse Duthoy van TTC Merelbeke (foto links) is ook 

voorlaatste benjamins zoals Bryan, maar nog niet zo 

sterk en deed eerder mee voor de ervaring. Josse kon 

geen wedstrijd winnen en zich dus zeker ook niet 

kwalificeren voor de eerste fase. Weliswaar is dit een 

beloftevolle speler die het als een positieve ervaring 

meeneemt naar de toekomst. Hij is nog jong en er 

komen nog veel kansen. 

In bijlage vind je nog de resultaten van de 

kwalificatiefase en de poules voor de eerste fase. In 

de hogere afdelingen komen ook enkele Oost-

Vlamingen in actie. Deze afdelingen zijn hopelijk een 

haalbare toekomst voor onze jonge generatie. 

 

 

 



Qiji Li van TTC Merelbeke (foto links) was net als 

Josse als jonge benjamin gekomen voor de ervaring. 

In zijn eerste poule kwam hij niet tot een 

overwinning maar in de finale ronde wist hij wel 

éénmaal te zegevieren. Qiji eindigde op een 35e 

plaats. Niet gekwalificeerd maar ook voor hem als 

ervaring meegenomen naar volgend seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag geschreven door 

Wesley Van Den Noortgate 

Provinciale trainer Oost-Vlaanderen -12 jarigen 


