SINTERKLAAS 2016
Dinsdag 29 november (jeugd) en woensdag 30 november (senioren en veteranen)
hebben we in het kader van Sint Nicolaas om ‘der keizers baard’ – of beter – ‘om des
Sints baard’ wat wedstrijdjes gespeeld om daarna de welbekende chocoladelettertjes uit
te delen.
Op dinsdag waren alle junioren aangetreden waarmee we eerst de welbekende
opwarmronden ‘iedereen is ‘m en niemand is ‘m’ en ‘lange om-de-tafel’ te doen. Hierna
werden in korte drie- en vierkampjes wat ronden afgewerkt.
Als begeleiders keken we behalve naar de score ook naar andere aspecten waaraan de
jongelui tijdens wedstrijden moeten voldoen, zoals sportief gedrag, juist serveren,
correct tellen, etc.
Iedereen deed prima zijn en haar best dus we vonden ze allemaal kampioentjes. Goed
gewerkt allemaal!

De toekomst van onze club (behalve die twee oudjes op de achtergrond):
v.l.n.r. Jim, Delano, Dennis, Joey, Iman, Joline, Joshua, Job, Levy en Inge

Woensdagavond was het de beurt aan de senioren en veteranen. Dit evenement, als
altijd georganiseerd door Jan en Bert en – ook als altijd - compleet volgeboekt, werd
gespeeld in de vorm van een handicaptoernooi. Hierbij krijgt elke speler een bepaald
aantal punten als handicap zodat de kansen om de game te winnen tussen sterkere en
minder sterke spelers toch redelijk verdeeld zijn.

Bert legt even uit wat er vanavond precies staat te gebeuren

Na de eerste ronde worden dan poules van ongeveer gelijke sterkte gemaakt en dan in
de tweede ronde de echte klassering per poule gemaakt. Dat is altijd even tussentijds
puzzelen voor beide organisatoren maar geeft iedereen wel even de gelegenheid om
even een drankje te pakken en een snackje te nemen

Toos laat nog even zien hoe een correcte service wordt uitgevoerd:
bal op de vlakke hand, zichtbaar voor de tegenstander, boven en achter de tafel.

Na een lange maar welbestede avond tafeltennis kon uiteindelijk het bekertje voor de
eerste plek in de hoogste poule worden uitgedeeld. Jan de Koning kan worden
vereeuwigd als winnaar van het Zwarte Pieten handicaptoernooi 2016. Proficiat Jan en
dank aan Jan en Bert voor de organisatie en Toos voor de foto’s.

Winnaar Jan met zijn prijs

