Beste leden,
Het competitieseizoen zit er weeral op. Hieronder vinden jullie een overzicht welke
resultaten door onze ploegen werden neergezet. Met 2 verdienstelijke ploegen bij de jeugd
en 3 stijgers, 5x behoud en jammer genoeg ook 2 zakkers bij de seniors was dit toch een
succesvol seizoen voor TTK Schilde. Zeker omdat we ook 4 (!) individuele kampioenen in onze
rangen hebben dit jaar!

Jeugd
A-ploeg (6de afdeling): 4de plaats.
B-ploeg (6de afdeling): 4de plaats.
Beide jeugdploegen hebben er een gelijkaardig seizoen opzitten. Voor Nieuwjaar bewezen ze
beide dat ze bij de sterksten in de reeks behoorden. De A-ploeg werd eerste, de B-ploeg werd
tweede.
Dat resulteerde in een sterk bezette reeks in de Play-offs na Nieuwjaar. Allebei eindigden ze 4de
(van 6 ploegen). De progressie was dit seizoen zeker merkbaar bij de jeugdploegen!

Seniors
A-ploeg (2de afdeling): 3de plaats. Behoud.
Zij maakten een vrij rustig seizoen door. Zij nestelden zich vrij snel in de middenmoot van het
klassement, maar door een eindsprint haalden ze zelfs nog een mooie derde plaats.
Tim Van de Plas werd bovendien voor het tweede jaar op rij individueel kampioen! Proficiat
Tim!
B-ploeg (4de afdeling): 10de plaats. Degradatie.
De B-ploeg kende een dramatische start. In de terugronde knokten ze zich terug en leken ze
zich alsnog te gaan redden. Helaas zaten op het einde de resultaten van hun concurrenten wat
tegen waardoor ze nipt te kort kwamen.
C-ploeg (5de afdeling): 8ste plaats. Behoud.
Voor de C-ploeg was er aanvankelijk weinig aan de hand. Zij stonden lange tijd in de brede
middenmoot van het klassement, maar door een mindere terugronde zakten ze op de
voorlaatste speeldag onder de degradatielijn. Gelukkig keerden ze de situatie in de laatste
match nog om door de twee punten te pakken en zich te verzekeren van het behoud.

D-ploeg (5de afdeling): 8ste plaats. Behoud.
De afdeling van de D-ploeg was aanvankelijk zeer aan mekaar gewaagd waar iedereen van
mekaar kon winnen. Toch moest onze D-ploeg meer naar onder kijken dan naar boven. Ze
behaalden uiteindelijk een plaats in de middenmoot.
E-ploeg (6de afdeling): 8ste plaats. Behoud.
De sterkteverschillen bij de E-ploeg waren vrij snel gevormd. De E-ploeg zat in de onderste
regionen, samen met drie andere ploegen moesten ze strijden voor het behoud. De E-ploeg
toonde zich de sterkste van deze vier en kon zo de degradatie ontlopen.
Jonathan Luykx werd trouwens individeel kampioen! Proficiat Jonathan!
F-ploeg (8ste afdeling): 10de plaats. Degradatie.
De F-ploeg promoveerde vorig jaar en kwam dus in een hogere reeks uit. Helaas lag het niveau
hier toch aanzienlijk hoger, waardoor ze vrij snel hun ticket terug naar 9de konden bestellen.
Volgend jaar beter dan maar.
G-ploeg (9de afdeling): Kampioen! Promotie.
Wat een fantastisch seizoen voor onze G-ploeg. Op de eerste plaats van de eerste tot de laatste
speeldag. En als er iemand een mindere dag had, werd dit opgevangen door een sterke
prestatie van de ploegmaats. Proficiat Nico Van Hees, Frank Van Den Bergh en Katrien Moons!
Nico Van Hees werd bovendien individueel kampioen! Proficiat Nico!
H-ploeg (10de afdeling): 3de plaats. Promotie.
De H-ploeg bevond zich constant in de hogere regionen van het klassement. De kampioenstitel
was wel al even weg, maar ze verzekerden zich toch van promotie naar 9de afdeling!
Tom Van Kerckhoven mocht zich tot indivudueel kampioen kronen in deze afdeling! Proficiat
Tom!
I-ploeg (11de afdeling): 2de plaats. Promotie.
Een fantastisch seizoen voor de I-ploeg kende een dramatisch einde. Vanaf speeldag 1 stond
Schilde I op de eerste plaats te pronken tot... ze op de laatste speeldag hun wedstrijd tegen de
rechtstreekse concurrent verloren en alsnog het kampioenschap verloren. Toch hebben ze
bewezen dat ze klaar zijn voor 10de afdeling.
J-ploeg (12de afdeling): 4de plaats. Behoud.
De J-ploeg kende een goed seizoen. De waardeverhoudingen waren vrij duidelijk in deze reeks.
De J-ploeg strandde uiteindelijk op slechts 2 punten van de 2de plaats en de bijbehorende
promotie.

Meest verdienstelijke spelers TTK Schilde
Wie speelde nu individueel het ‘beste’ seizoen? De hoogst geklasseerde? Diegene die het
hoogste percentage behaalde? De individuele kampioenen?
Of wie de meeste relatieve punten haalde? Dit lijkt me het eerlijkst, vermits deze een beeld
geven wie zich, gebaseerd op zijn/haar klassement, het meest overtroffen heeft. Dit levert soms
heel andere lijstjes op dan hierboven beschreven, en zo ook deze keer:
NG
+48 ptn.
1. Wouter Poelvoorde
2. Dries Bourgeois
D4
+36 ptn.
3. Jeroen Bossuyt
NG
+32 ptn.

Nog prijzen?
Misschien zitten er de volgende weken nog enkele successen aan te komen met deze
kanshebbers:
- Beker Boonet Hoger: Natalie en HP
- Beker Boonet Lager: Saskia en Herman
- Beker Hollogne Lager: Andy en Bruno
- Masters: Jan en Guy
- Provinciaal (en evt. Federaal) interclub: G-ploeg
- Federaal individueel minimien: Michaël Verhaegen
- Federaal individueel C-reeks: Tim Van de Plas (reserve)
Veel succes aan allen!

