CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2018 JUNIOREN
Het afgelopen jaar hebben wij ons mogen verheugen in een toename van het
aantal jeugdleden. Omdat sommigen nog niet zo lang lid zijn vonden die het
misschien nog wat te vroeg om nu al aan de clubkampioenschappen mee te
doen. Niet nodig hoor, want we zorgen wel dat iedereen een leuke middag heeft
en natuurlijk gaat niemand met lege handen naar huis. Dus we hopen dat
volgende keer iedereen van de partij kan zijn. Joey had een feestje bij zijn
voetbalvereniging want zijn elftal is kampioen geworden, dus die kon er ook niet
bij zijn, maar Kimberly heeft dat wel goed gemaakt met een fraaie tweede prijs bij
de welpen.
Goed dus: acht deelnemers traden aan om zich sportief met elkaar te gaan
meten. Maar eerst natuurlijk even voorstellen aan de meegekomen ouders en
supporters. Maar dan in plaats van alleen even je naam noemen hadden we
bedacht dat iedereen even een klein trainingsonderdeel kon demonstreren, zoals
de ‘batgreep’, het ‘hooghouden’, de basishouding, hoe correct te serveren, en
natuurlijk ook een korte rally.
Daarna ging er echt serieus om de punten worden gespeeld, en wel in twee
poules: een poule welpen (jonger dan 12 jaar) en een groep junioren.
De welpengroep bestond uit Kimberly, Justin, Joshua en Job.
De juniorengroep bestond uit Inge, Romi, Levy en Jordan.
Bij de welpen werd Joshua een overtuigend winnaar met alle 3 partijen winst,
maar als je de derde generatie uit de Tillemans dynastie bent, dan ben je dat
natuurlijk wel aan je stand verplicht ;-)
Hoe anders was het gesteld bij de strijd om de tweede, derde en vierde plaats.
Hier werd op het scherp van de snede om ieder punt gevochten met twee
spannende vijf-gamers met standen tot boven de elf punten tussen Kimberly en
Justin en Justin tegen Job. Dankzij haar vechtlust en twee winstpartijen tegen
zowel Justin als Job was het Kimberly die hier tweede werd – met een heel erg
trotse oma aan de zijlijn! Maar alle vier verdienen een groot compliment voor wat
ze hebben laten zien aan sport en sportiviteit. Leuk hoor!

Ook bij de junioren werd er sportief strijd geleverd. Met drie tweede prijzen op rij
was Inge natuurlijk extra bloeddorstig naar de zaal gekomen. Nu zou het er toch
maar eens van moeten komen! Maar dan moet je wel eerst even Jordan, Levy en
Romi voorbij. En die waren niet gekomen om daar erg hard aan mee te werken!
Desondanks wist Inge zonder al te veel problemen haar poule te winnen door
winst in alle drie de partijen, maar zij werd wel met twee winstpartijen door
Jordan op de hielen gezeten.

Na deze poulewedstrijden was het natuurlijk tijd voor een pauze om even wat te
drinken en te snoepen om zodoende de energievoorraad weer op peil te
brengen. Dat was vooral nodig voor de eerste- en tweede-prijs winnaars uit de
eerste ronde want die mochten in een finale vierkamp gaan uitmaken wie het
algemeen kampioenschap ging winnen.
Maar eerst hadden we nog een verrassingsonderdeel ingebouwd in de vorm van
een quiz over spelregels en ‘tafeltennis-etiquette’. Elke vraag had een goed en
een fout antwoord en de deelnemers mochten met de rode of zwarte kant van
hun batje aangeven welk antwoord zij dachten dat goed was. Dat onze jongelui

goed op de hoogte zijn van deze zaken bleek wel, want Rinus was bijna door zijn
voorraad vragen heen voordat er een winnaar was: en dat was Levy. Goed hoor!
En toen mochten Inge, Jordan, Joshua en Kimberly gaan uitmaken wie er met de
eerste prijs, de wisseltrofee en de dinercheque van onze sponsor Sense of China
naar huis zou gaan. En het eindigde in precies die volgorde met een trotse Inge
die haar inspanningen eindelijk beloond zag met de eindzege. Maar natuurlijk
zijn alle deelnemers winnaars na een sportieve middag en dus was er voor
iedereen een mooie herinneringsmedaille. Na nog even een drankje en een
snack kon iedereen tevreden naar huis. Met het huidig jeugdbestand zal het
volgend jaar zeker wel eens wederom een heel spannend kampioenschap
kunnen worden. We zien er nu al naar uit!

