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Verslag
Herfstcriterium Veteranen
zondag 14 november 2021

Samen  met  jullie,  VTTL  veteranenfreaks,  hoopten  we  het  herfstcriterium  2021  in  een
onbevangen postcoronatijdperk te kunnen organiseren.

Integendeel  en  helaas  heeft  het  ‘vies  covid-beestje’,  al  de  voorafgaande
vaccinatiebedoeningen en CST-commoties ten spijt, er -weer eens- anders overbeslist!  Soit,
we waren er weer …

Bij deze danken we de club TTC Merelbeke dat ze ons in de best mogelijke coronavrije-
omstandigheden hebben willen ontvangen, wat toch geen sinecure was (is).

Afgezien van de nog steeds actuele coronaperikelen konden we toch rekenen op een al bij al
mooie  opkomst.  Via  de  competitiewebsite  registreerden  zich  in  eerste  instantie  41
enthousiastelingen; finaal tekenden 39 negatief geteste ‘diehards’ present.

Een oprecht  dankwoord richten we ook aan de heren Evert Iserentant  (HSR) en Hedwig
Amelinckx (IT), voor de administratieve organisatie aan de hoofdscheidsrechterstafel.

Aan  de  hand  van  de  aanwezige  inschrijvers-sportievelingen  werden  de  drie  reeksen
samengesteld  en  om  10u00  startten  de  eerste  wedstrijden  om,  tegen  een  strak
speelschema,  de  laatste  partijen,  inclusief  de  eindrondes,  omstreeks  18u00  te  hebben
afgewerkt.

= winners podium =



Reeks B - C Reeks D Reeks E - NG
1 Michel Mentens Dirk De Bosschere Sven De Wolf

2 Bob Zwaenepoel Geert Van Nieuwenhove Philippe Rousseau

3 Yann Veys David Biaulet Katty De Walsche

4 Chris Boothby Freddy Noukens Bart Van Langenhove

5 Guy Poels

6 Guy Coene

 
Een document met de gedetailleerde uitslagen van dit herfstcriterium kan je  
weldra op de VTTL-website raadplegen!!!

Tot slot dank aan iedereen voor zijn/haar grote/kleine bijdrage aan de goede afloop van dit
herfstcriterium, aan de sportieve en enthousiaste deelnemers,  aan de “referee”  Evert  en
“IT’er” Hedwig en aan de “crew” van TTC Merelbeke en hopelijk ontmoeten we elkaar -in
goede  gezondheid-  terug  op  zondag  27  maart  2022  in  de  provincie  Antwerpen,  meer
bepaald in het lokaal van gastclub Sokah Hoboken, waar het lentecriterium zal plaatsvinden.

Redactie 14/11/2021 -  Patrick Vansomeren, lid van de LRVC

And remember: “soms win je en soms leer je …” 
Losing  is  just  a  part  of  learning  -  John Calvin  Maxwell  °1947,  Amerikaanse  auteur  en predikant,
bekend om zijn boeken omtrent zijn onweerlegbare wetten van leiderschap.


