Verslag provinciaal criterium fase 2 (24/01/’16)
We kunnen dit zeer bondig samenvatten! Waar waren de jeugdspelers van Zoersel? Er was
slechts één aanwezige! Hopelijk kunnen onze jeugdspelers zich de volgende fase wel
vrijmaken? De trainers vinden het toch belangrijk dat onze jeugd af en toe eens een
wedstrijdje gaat spelen, dan kunnen zij de vruchten van al hun inspanningen plukken.
Onze enige deelnemer was Milo. Hij won zijn poule zonder één
steek te laten vallen en werd mooi vierde. Knap!

Verslag nationaal criterium fase 3 (31/01/’16)
Gelukkig was onze selectie deze week nog eens voltallig. Milo ronde in afdeling 6 (Pmin3)
de voormiddag af zonder één nederlaag. De namiddag was er spijtig genoeg teveel aan. Milo
kon geen enkel wedstrijd meer winnen. Had dit iets te maken met het vroege vertrek van zijn
vertrouwde coach of had hij al zijn kruid reeds verschoten? Hij werd toch nog mooi vierde.

Matthias speelde in afdeling 6 (Pmin1). Hij begon tegen enkele hoger geklasseerde
spelertjes, maar weerde zich erg goed. Hij kon toch drie wedstrijden winnen, waaronder 2
maal een E4! Ook hij werd mooi vierde, maar aangezien hij in de hoogste poule van zijn
leeftijd speelde bracht dit een 14de plaats in de Youth Ranking op. Proficiat!
Jitse kwam na zijn forfait in de vorige fase uit in afdeling 6 (Min-Spec) en legde daar een
vlekkeloos parcours af tegen weliswaar allemaal een stuk lager geklasseerde spelers.
Fran speelde een prachtig tornooi. Haar eerste wedstrijd speelde ze tegen een B2 en moest
pas buigen in de belle. Later moesten er nog drie B-spelers voor de bijl, waaronder zelfs één
B4! Fran kwam in afdeling 2B uit op een welverdiende 5de plaats. Dit brengt haar tevens op
de 10de plaats in de Youth Ranking. Fantastisch!

Tom speelde in afdeling 3A. Ook hij begon zeer goed aan dit tornooi. Hij verslikte zich één
keer maar won tegen alle andere lager geklasseerde spelers van zijn poule. Hij moest nog
twee keer de duimen leggen tegen een C0 en B4. Hij sloot de dag af op een mooie derde
plaats! Dit zijn allemaal resultaten waarmee we trots huiswaarts konden keren!

