CHOCOLADELETTER TOERNOOI 2018
Op dinsdag 4 december was het de beurt aan de junioren om een klein
toernooitje te spelen ter gelegenheid van het Sint Nicolaasfeest. Er werd sportief
gestreden in een aantal meerkampen.

De welpenpoule met Kayleigh en Valerio aan tafel onder toeziend oog van scheidsrechter Kimberly.
Toekomstige clubkampioentjes?

Omdat niet alle jeugdspelers van hetzelfde niveau zijn had de organisatie nog
een drietal extra onderdelen naast het tafeltennis (maar wel tafeltennisgerelateerd) ingebouwd waarmee de deelnemers punten konden verzamelen.
Het ‘simpele’ gedeelte bestond uit ‘balletje hooghouden’ waarbij het aantal in een
minuut werd geteld en afhankelijk van het resultaat punten konden worden
verkregen.
Er was ook een ‘mandjespiramide’ waar de deelnemers mochten proberen via
een stuit op eigen tafelhelft de balletjes in het mandje met de meeste punten te
krijgen.

Jonathan scoort een treffer in de mandjespiramide

Het derde onderdeel – op het ‘balance board’ bestond uit op een wiebelend
evenwichtsplateau te gaan staan en dan tegelijkertijd het balletje op het batje
houden. En de meesten durfden het zelfs aan om op dat wiebelende ding een
balletje hoog te houden…

Op een wiebelend plateau een balletje op je batje houden… ‘
In sommige televisieprogramma’s krijg je dan het advies ‘Don’t try this at home…’
Kimberly, Valerio en Levy schijnen er geen moeite mee te hebben

Dat laatste onderdeel leek het moeilijkste van de avond te zijn. Leek, want in
werkelijkheid deed iedereen dat uitstekend en bleek uiteindelijk de
mandjespiramide de scherprechter te zijn in de strijd om de punten!
Maar daar moest de ‘jury’ nog wel even goed voor rekenen want veel resultaten
lagen erg dicht bij elkaar.
Uiteindelijk was het Sander die (met een punt meer dan Romi) de meeste punten
behaalde. Dankzij een eerste plek in zijn poule en 12 (twaalf!) punten in de
mandjespiramide.

Sander bezig aan de opbouw van de winnende score

En zo was een leuk toernooitje voor onze junioren al weer snel voorbij en kon
iedereen voorzien van chocoladeletter aan de vooravond van het
Sinterklaasfeest beginnen.

