CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 JUNIOREN
Op 18 mei deden alle junioren mee aan onze clubkampioenschappen. Er waren
ook veel supporters meegekomen om naar de verrichtingen van onze meiden en
jongens te komen kijken en hen aan te moedigen.

Er waren weer mooie prijzen te verdelen
En natuurlijk een herinneringsmedaille voor iedereen

We hebben er een gevarieerde middag van gemaakt waarbij door de kids in
verschillende poules (gerangschikt op leeftijd/sterkte) in meerkampen kon
worden gespeeld. En er was natuurlijk ook een echt schema met ‘knock out’
systeem. Tussendoor was er een korte pauze en hadden we weer een leuke quiz
georganiseerd.
Het eerste gedeelte van de middag was gereserveerd voor de poules, die we
gemakshalve hadden ingedeeld als junioren (met al onze wedstrijdspelers
Rowan, Inge, Jordan, Romi en Joey), pupillen (Sander, Jonathan, Job en Levi)
en welpen (Kayleigh, Justin, Kimberly, Joshua en Valerio).
De partijtjes werden gespeeld in de vorm van drie games, waarbij degenen die
niet aan de beurt waren ook mochten tellen. (We hadden per tafel wel een
‘supervisor’ die even een oogje in het zeil hield).
Er werd erg leuk en ook heel sportief gestreden om de punten en er waren veel
leuke en spannende rally’s te zien.

Bij de welpen zijn Joshua en Valerio bezig aan hun partij,
onder toeziend oog van scheidsrechter Justin

Pupillen Sander en Levy in hun strijd om de punten.
Job en Jonathan houden de concurrentie scherp in de gaten!

Romi en Inge in de strijd van de juniorenpoule

Aan het einde van dit onderdeel was de rangschikking als volgt:
Junioren
1. Rowan
2. Jordan
3. Inge
4. Joey
5. Romi

Pupillen
1. Sander
2. Jonathan
3. Levy
4. Job

Welpen
1. Joshua
2. Kimberly
3. Justin
4. Valerio
5. Kayleigh

Na dit onderdeel en een korte pauze was de spelregelquiz aan de beurt. Er
waren een aantal vragen waarop de kids met de rode of zwarte kant van hun
batje mochten kiezen welke van de twee mogelijke antwoorde het juiste was. En
daar zaten een paar flinke instinkers bij! Misschien voor iedereen eens leuk om
te kijken op tafeltennismasterz.nl, want daar staan nog veel meer vragen op.
Uiteindelijk was het Levy die (voor het tweede jaar op rij!) overbleef met de
goede antwoorden.
Hierna kon de middag worden vervolgd met de ‘knock out’ serie. Wie hier zijn of
haar wedstrijd verloor, lag er dus direct uit. Na een aantal spannende wedstrijden
waren het titelverdedigster Inge en ‘runner-up’ Rowan die het pleit om het
clubkampioenschap moesten gaan beslechten. Na vier games was het Rowan
die aan het langste eind trok.
Het was een erg leuke middag en we zijn enorm blij dat iedereen kon meedoen
en dat er ook zoveel supporters zijn komen kijken!
Hieronder nog een paar foto’s van de winnaars. En de uiteraard de groepsfoto.

Rowan met tekort aan handen, want behalve clubkampioen won hij ook de poule bij de junioren.
En Inge kan tevreden zijn met haar fraaie tweede plaats na enkele prima wedstrijden.

Sander en Joshua zijn erg blij met hun eerste plaatsen in de Pupillen- en Welpenpoule

De toekomst van De Repelaer !

