CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016
Het weekend van 28 en 29 mei stond de zaal tot onze beschikking voor het
verspelen van de jaarlijkse clubkampioenschappen. Net als vorige jaren was de
zaterdag gereserveerd voor de senioren dubbelspelen en de junioren. Op
zondag zouden we de enkelspelen bij de senioren afwerken; in de ochtend de
enkels in poules van ongeveer gelijke sterkte en in de namiddag de welbekende
‘knock-out’ ronde.
Maar voordat daaraan kon worden begonnen,moesten er nog wel wat
voorbereidingen gebeuren, zoals het indelen van de poules en de rangschikking
van de hoofdronde en het regelen van prijzen. Onze sponsor, Restaurant Sense
of China had zich ook niet onbetuigd gelaten en wederom een aantal
dinercheques ter beschikking gesteld voor de winnaars in de diverse klassen.
Op zaterdag 28 mei meldden negen koppels zich voor het dubbeltoernooi, waar
in een volledige negenkamp zou worden gestreden om de prijzen voor de eerste
vier plaatsen. Dus iedereen had acht wedstrijden voor de boeg. Omdat we
gedurende het grootste deel van de dag vier tafels ter beschikking hadden,
konden we dit onderdeel van het toernooi vlot maar ongehaast spelen.
Kort na 13:00 uur werden we vergezeld door onze jeugd die in de middag hun
programma zouden afwerken. We hadden dit in twee onderdelen gesplitst: voor
de junioren Iman en Inge een ‘best-of-seven’ partij om de wisselbeker en voor
onze pupillen/welpen (Job, Joline, Hannah, Daniel en Joshua) een programma
met ‘telbare factoren’ waarmee ze punten voor de rangschikking konden
verdienen. Dit laatste programma – samengesteld door ‘meester Lex uit het
Superstars programma - bevat een aantal onderdelen waarin de belangrijkste
basiselementen van tafeltennis zijn verwerkt (zoals batgreep, behendigheid,
snelheid, oog/hand coördinatie, concentratie en techniek).
Als eerste kwamen Inge en Iman aan de beurt voor hun wedstrijd. Een zekere
spanning was van de gezichten van beide spelers af te lezen maar dat is
natuurlijk niet echt verbazend. Je zult er maar staan als 12 en 13 jarige voor een
publiek van enkele tientallen mensen… Na een aanvankelijk sterke start van
Inge wist Iman van lieverlee toch de partij naar zich toe te trekken en zodoende
werd hij de winnaar van dit onderdeel.

Iman en Inge bezig aan hun partij ‘best-of-seven’ voor het clubkampioenschap bij de jeugd

Onze pupillen en welpen gingen vervolgens aan de slag met hun programma en
iedereen deed erg zijn/haar best om zoveel mogelijk punten bij elkaar te
sprokkelen. Toen de punten bij elkaar waren geteld, bleken de resultaten niet ver
uiteen te liggen maar het was uiteindelijk Hannah Bethlehem die de meeste
punten bijeen had vergaard met Joshua Tillemans als tweede.
Hierna konden we de prijsuitreiking bij de jeugd doen en gelukkig hadden we
daar ook onze eigen ‘rondemiss’ Zoe bij, die met haar roze prinsessenjurkje het
geheel nog een fleuriger aanzicht gaf.

De winnaars bij de pupillen en welpen: Hannah en Joshua, samen met onze ‘rondemiss’ Zoe

De winnaars bij de junioren: Iman en Inge ‘op herhaling’ voor de eerste en tweede prijs

Vanzelfsprekend was er voor alle junioren een leuk aandenken aan deze middag
in de vorm van een mini tafeltennisbatje.
Hierna werden de nog uitstaande partijen bij de senioren dubbels gespeeld en
kon ook hier het klassement worden opgemaakt. Na het tellen van alle
wedstrijdresultaten bleek de eerste prijs te zijn gewonnen door Els Visser en
Paul de Haas.

Tijd om de vermoeide spieren van de zaterdag tot rust te laten komen was er
voor de meesten van de deelnemers op zaterdag niet, want op zondag 29 mei
mochten zij wederom ‘aan de bak’ maar dan voor de enkelspelen in de klassen
3/4, respectievelijk 5/6/Recreanten/Veteranen. In de 3e/4e klasse was er een
vijfkamp. In de andere klasse waren er twee vijfkampen, waarvan de
poulewinnaars mochten gaan strijden om de te verdelen prijzen.
Dat wil zeggen: er was aanvankelijk sprake van een vijfkamp en twee
zeskampen maar door een ‘no show’ en een onverwachte afzegging moest Lex
op het allerlaatste moment het hele schema wijzigen. Gelukkig had Lex zijn
laptop en printer bij zich en kon dat alles redelijk snel worden opgelost,maar het
is natuurlijk niet erg professioneel als je je voor een toernooi aanmeldt en dan
niet komt opdagen of iedereen behalve de wedstrijdleiding even laat weten dat je
er niet zult zijn!
Dat gezegd zijnde, werd het – net als de zaterdag – weer een erg leuke dag
waar soms net zo veel werd gelachen als getafeltennist, maar uiteindelijk ging
het toch om de punten.
In de 3e/4e klasse vijfkamp kwam Rick Wasch als winnaar uit de bus. In de klasse
5e/6e/Recreanten/Veteranen moesten de beide poulewinnaars Madjid Ghasemi
en Alex Lankers een finalewedstrijd spelen, waarbij Madjid uiteindelijk aan het
langste eind trok.

.
De winnaars uit de klassen 3e/4e: Rick Wasch en 5/6/R/V: Madjid Ghasemi

In de namiddag van de enkelspelen was dan de zogeheten ‘knock-out’ ronde aan
de beurt, waarbij de deelnemers uiteindelijk mochten gaan strijden om de vier
prijzen en de wisselbeker.
Jammer genoeg kon de wedstrijd om de 3e en 4e plaats – tussen Ed Poort en
Daniel Koppenol – niet doorgaan omdat Ed zich in de ronde daarvoor had
geblesseerd, zodat – zonder verder te spelen – de 4e prijs naar Ed ging en
Daniel op de 3e plaats eindigde.
De finale werd een zinderende strijd tussen Rick Wasch en Paul de Haas, die
door de aanwezige toeschouwers met ingehouden adem werd gevolgd.
Uiteindelijk was het Paul de Haas die – voor de tweede maal in zijn carrière – als
clubkampioen mocht worden gehuldigd.

Paul gaat bijna schuil achter de beker voor de 1e plaats, de wisselbokaal en natuurlijk de dinercheque van onze
sponsor: Wok Restaurant Sense of China

Zo tegen zessen op de zondagmiddag konden we terugkijken op een zeer
geslaagd evenement en ging iedereen moe maar voldaan (vooral moe) weer op
huis aan.
Op de volgende pagina een samenvatting van de uitslagen van het weekend.

Junioren:
1e
Iman Sijben
2e
Inge Moree
Pupillen/Welpen:
1e
Hannah Bethlehem
2e
Joshua Tillemans
3e
Daniel Bethlehem
e
4
Joline Zeelenberg
5e
Job Zeelenberg
Senioren Dubbel:
1e
Els Visser/Paul de Haas
2e
Daniel Koppenol/Rick Wasch
e
3
Daan van Houdt/Marlom Peroti
Alex Lankers/Bert Kriesz
4e
Senioren 3e/4e klasse
1e
Rick Wasch
e
2
Daniel Koppenol
Senioren 5e/6e/Recreanten/Veteranen
1e
Madjid Ghasemi
e
2
Alex Lankers
Senioren Algemeen
Paul de Haas
1e
2e
Rick Wasch
e
3
Daniel Koppenol
4e
Ed Poort

