Verslag Welpen Teamtoernooi in Sevenum
Op zondag 26 juni vond het derde welpen teamtoernooi van dit seizoen plaats. Ook
deze keer weer een mooi deelnemersveld: 26 deelnemers.
In ruim drie uur tijd konden de kinderen lekker veel wedstrijden spelen. Ze waren
bijna de hele tijd bezig met spelen (en tellen). Voordat de wedstrijden begonnen werd
er een spel als warming-up gedaan. Met z’n allen renden de kinderen door de zaal
op te proberen de witte bekertjes uit de rode torens te slaan: hilariteit, lol en lekker
opgewarmd. . Nu de wedstrijden …
Er werd gestreden in vier klassen:





5e klasse en hoger
6e klasse
Niet-competitie spelend
Spelletjescircuit

Het spelletjescircuit werd gewonnen door Milan van den Beuken (SETA). Naast de
spelletjes, speelden de kinderen ook af en toe een trainingsoefening en enkele
games. Een gevarieerde middag voor spelers/speelsters die echt pas net
tafeltennissen.
De jongens en meisjes die nog geen competitie spelen, maar toch al een aardig
balletje kunnen slaan speelden in de startersklasse. De teams bestaan bij het welpen
teamtoernooi uit twee personen. Het team van Westa 1 ging hier met de eerste prijs
aan de haal. Falco 2 werd in de finale verslagen.
Omdat er niet zo veel teams uit de 5e klasse waren speelden deze teams in de
voorronde samen met teams uit de 6e klasse. Ook speelden hier kinderen in mee die
geen competitie op zaterdag spelen, maar wel het spelniveau hebben voor deze
klasse. Er wordt vooraf goed naar het niveau gekeken zodat de deelnemers zoveel
mogelijk wedstrijden op het eigen niveau kunnen spelen.
De twee teams uit de 5e klasse lieten zien inderdaad (nog) wat sterker te zijn dan de
6e klasse teams. In de finale was het superspannend. Na drie enkels en een dubbel
stond het 2-2. Falco 1 nam in de 3e en beslissende game van het laatste enkelspel
een voorsprong, maar uiteindelijk wist SETA 1 toch nog de wedstrijd te winnen.
In de 6e klasse was het ook SETA dat de eerste plaats voor zich opeiste. Ook hier
een heel spannende finale. SETA 2 won met 3-2 van SETA 3.
De finales gingen over vijf wedstrijden: vier enkels en één dubbel. In de voorronde
werden er drie wedstrijden (twee enkels en één dubbel) per teamwedstrijd gespeeld.
Bij alle wedstrijden werd er volgens het best-of-three principe gespeeld.

De welpen teamtoernooien worden georganiseerd door de commissie 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:
5e klasse
1e SETA 1 (Yassin Matoug en Tuur Kleuskens)
2e FALCO 1
6e klasse
1e SETA 1 (Kenji van Enckevort en Marco Engels)
2e SETA 2
3e SETA 3
4e Kluis 1
5e TTC 1
Startersklasse
1e Westa 1 (Kaylin Ploeg en Logan Boer)
2e Falco 2
3e SETA 5`
4e Falco 3
Spelletjescircuit
1e Milan van den Beuken (SETA)
2e Levi Volleberg (SETA)
3e Tim Jammertzheim (Falco)
4e Zhi Zhang Li (Kluis)

