4e Westerhovens Jeugdtafeltennistoernooi 2013
Alweer voor de 4e keer werd er in de herfstvakantie door De Buitengaander i.s.m. tafeltennisvereniging WETAC
het Westerhovens jeugdtafeltennistoernooi georganiseerd.
Het toernooi is bedoeld voor de Westerhovense jeugd die in de groepen 5 t/m 8 zitten en in de brugklas van het
voortgezet onderwijs.
Om een gelijkwaardige strijd te krijgen waren er 2 verschillende poules gemaakt. (die op leeftijd/groepen waren
ingedeeld.)
Poule A groep 5 t/m 7 (8 t/m 10/11 jaar)
Poule B groep 8 + brugklas (11 + 12 jaar)
In poule A ging de strijd tussen de twee Kimmen, namelijk Kim Smolders en Kim Bartholomeus. De jongste
deelneemster en debutante Kim Smolders trok hierbij aan het langste eind en wist dan ook zeer knap en
overtuigend al haar wedstrijden te winnen. Zo liet ze zien dat ze minstens net zoveel talent heeft als haar oudere zus
Emy, die in het verleden ook al eens het toernooi op haar naam wist te schrijven.
In poule B was het duidelijk dat de winst in de poule tussen 2 spelers zou gaan, namelijk de winnaar van vorig jaar
Daan Heuvelmans en Chris Bartholomeus. Ze hadden beide al hun wedstrijden gewonnen en de onderlinge strijd
moest de beslissing gaan brengen. In deze wedstrijd wist Chris zeer goed de controle over de wedstrijd te behouden
en won uiteindelijk in 2 games. Zo hadden we ook in deze poule een nieuwe kampioen.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi met vele nieuwe gezichten, die hopelijk volgend jaar
ook weer van de partij zullen zijn.
De einduitslag van het 4e Westerhovense Jeugdtafeltennistoernooi is geworden:
Poule A:
Poule B:
1e Kim Smolders
1e Chris Bartholomeus
e
2 Kim Bartholomeus
2e Daan Heuvelmans
e
3 Lars Verspaandonk
3e Emy Smolders
e
4 Esmee Tetteroo
4e Jochem Spreeuwenberg
5e Marit Smets
5e Dominicus van de Sande
e
6 Elise van der Sande
6e Isa de Moor
7e Tess Verspaandonk
Dan rest ons nog ontmoetingscentrum De Buitengaander te bedanken voor het verzorgen van de lunch, het drinken
en ijsjes voor de deelnemers.
Maar een speciaal dankwoord moeten we wel richtten tot John Smaling en Bart Bartholomeus van WETAC. Het is
niet alleen de organisatie op de dag zelf, maar vooral ook het geregel vooraf en het vervoer van de tafels ed.
Om John op de dag zelf een beetje te ontzien werd hij dit jaar bijgestaan door Bart Bartholomeus en Tim Senders,
die dit dan ook met verve deden.
Al met al John, Bart en Tim BEDANKT !
Het WETAC-bestuur

