Verslag Welpen Teamtoernooi in Sevenum
Op zondag 25 juni vond het tweede Welpen Teamtoernooi van dit seizoen plaats.
Het aantal deelnemers lag helaas een stukje onder dat van de vorige keer. De 15
deelnemers hadden desondanks een leuke middag.
In ruim drie uur tijd konden de kinderen lekker veel wedstrijden spelen. Ze waren
bijna de hele tijd bezig met spelen (en tellen).
Er werd gestreden in twee klassen:
 Top klasse (4e klasse duocompetitie en hoger)
 Startersklasse
De deelnemers in de startersklasse speelden wedstrijden maar deden ook een
spelletjescircuit. Zo werd het een gevarieerde middag voor spelers/speelsters die nog
niet zo lang tafeltennissen. De
wedstrijden leverde het team van
SETA 3 als winnaar op: Jop van
den Broek en Levi Volleberg.
Het spelletjescircuit werd
gewonnen door Celine
Heinsbroek (SETA).
De vier teams van de TOP klasse
speelden een vierkamp tegen elkaar. De beslissende wedstrijd werd gespeeld door
de teams van Megacles en SETA.
Omdat er minder teams waren werd er gekozen voor een gewijzigde opzet t.o.v. de
vorige toernooien. Beide spelers speelden nu twee enkelspelen van drie games en
samen speelden ze een dubbel. Alle teamwedstrijden gingen over vijf wedstrijden
van drie games, zodat de uitslag kon variëren van 8-7 tot 15-0. Elke gewonnen game
leverde één punt op.
De beslissende wedstrijd eindigde in 10-5 in Sevenums voordeel. Het team van
SETA 1, bestaande uit Kyra en Kenji van Enckevort werd daarmee eerste. Jasper
Rademaekers en Daan Hamaekers (Megacles 1) werden goede tweede.
De welpen teamtoernooien worden georganiseerd door de werkgroep Technische
Zaken van de afdeling Limburg in samenwerking met een vereniging. De speellocatie
en de organiserende vereniging wisselt steeds. Deze keer was TTV SETA de
organiserende vereniging.
Alle uitslagen op een rij:
Top Klasse
1e SETA 1 (Kyra van Enckevort en Kenji van Enckevort)
2e Megacles 1 (Jasper Rademaekers en Daan Hamaekers)
3e TTC/Megacles 1
4e SETA 2
Starters klasse
1e SETA 3 (Jop van den Broek en Levi Volleberg)
2e SETA 5
3e SETA 4
Winnares spelletjescircuit: Celine Heinsbroek (SETA)

