BELGISCH KAMPIOENSCHAP KLASSEMENTEN LOUVAIN‐LA‐NEUVE 17/02/2013
Dit jaar namen drie spelers van onze club deel aan het Belgisch Kampioenschap B‐C‐D‐E.
Sara Van Bostraeten kwam als eerste in actie. Haar tegenstander in de eerste ronde, Sarah
Debouvere C2, was geen onbekende. Sara had haar dit seizoen op het Nationaal Jeugdcriterium nog
verslaan met 3‐0, maar de ene dag is de andere niet. Sara wist 2 keer een achterstand goed te
maken, maar verloor dan toch met 3‐2.
Een halfuurtje later was het de beurt aan Elie Verbeelen en Stijn Spitaels bij de heren D. Elie won
vlot zijn wedstrijd tegen Curt De Coninck D4 en ook Stijn behaalde zijn eerste overwinning tegen D2
Jordi Van Breda.
In de volgende ronde kon Stijn, door afwezigheid van de tegenstander, aan de kant blijven.
Elie moest wel aantreden. De match begon wat moeilijk, maar liep toch goed af: 3‐1 en door naar de
8ste finale.
De 8ste finale verliep voor Elie vrij vlot met een 3‐0 overwinning tegen Jan Ilsbroekx D2. Stijn, die door
de afwezigheid van zijn tegenstander in de vorige ronde meer dan 3 uur niet had gespeeld, had het
wat moeilijker, maar kon de wedstrijd winnend afsluiten met 3‐2.
In de kwartfinale moesten onze twee spelers tegen elkaar uitkomen. Voordeel: er zou zeker een
Merelbekenaar winnen. Nadeel: er zou zeker een Merelbekenaar uitgeschakeld worden. Spelen
tegen een clubgenoot brengt ook altijd wat extra stress met zich mee en Stijn had het daar duidelijk
het moeilijkst mee, zodat Elie kon doorstoten naar de halve finale.
In die halve finale kwam hij goede vriend en eeuwig “zwart beest” Sven Dupré tegen. Ook nu was
Sven weer een onoverkomelijke hindernis. Spijtig voor Elie, maar de dag was zeker meer dan
geslaagd met een bronzen medaille.
Met dank aan Bjorn voor het coachen van onze spelers.
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