DE REPELAER 60 JAAR – JUBILEUMTOERNOOI JEUGD
Behalve het al eerder gevierde jubileum met onze senioren en veteranen moest
het zestigjarig bestaan van onze vereniging natuurlijk ook gevierd worden met
onze junioren. Dit deden we in de vorm van een jubileumtoernooi met
aansluitend een etentje en een paar rondjes bowlen bij Bowling Spijkenisse.
Al onze jeugd en hun supporters waren present op zaterdag 5 oktober om hun
sportieve krachten te meten. We hadden de groep ingedaald in vier
meerkampen, bestaande uit drie vierkampen van junioren, pupillen en welpen en
daarnaast een dubbel-driekamp van jonge talenten.
Bij de junioren mochten alle vier onze wedstrijdspelers (Inge, Romi, Jordan en
Joey) het tegen elkaar opnemen.
De categorie die we gemakshalve pupillen hebben genoemd bestond uit Levy,
Jonathan, Sander en Justin.
Bij de welpjes kwamen Joshua, Sem, Xynthia en Kimberly aan tafel.
Onze jonge talentjes Valerio, Kayleigh en Lisa mochten het in een dubbeldriekamp zelfs twee maal tegen elkaar opnemen.

Een sportieve ‘catfight’ tussen Inge en Romi, geteld door Jordan.
Op de bank weet Joey dat hij deze tijgerinnen ook nog tegenover zich gaat vinden…

Een tafel verder de poule met pupillen.
Levy en Sander strijden om de punten onder leiding van ‘umpire’ Justin en nauwkeurig in de gaten
gehouden door Jonathan

In de groep van de welpen kijken scheidsrechter Joshua en Kimberly met aandacht naar de
verrichtingen van Sem en Xynthia...

… en moet Sem volop gestrekt in een poging om een bal van Xynthia te retourneren.

Ook bij onze aanstormende talenten laten de meiden zich gelden. Uiteindelijk was het toch Valerio
die – met iets meer ervaring – aan het langste eind trok.

Toen alle wedstrijden in deze meerkampen waren verspeeld werd het tijd om
even rust te nemen met wat te eten en drinken. Hierna stonden de
dubbelwedstrijden op het programma. Dezelfde poules waar de spelers – steeds
in wisselende samenstelling – in dubbels tegen elkaar uit gingen komen. Alleen
bij de driekamp moesten nog een paar partijtjes worden afgewerkt.

Bij de dubbels vinden Joey en Jordan Inge en Romi tegenover zich…
En de honger van de tijgerinnen was nog steeds niet gestild!

Sem en Xynthia in sportieve strijd met Joshua en Kimberly

Tot besluit van het tafeltennisgedeelte van deze middag was het natuurlijk tijd om
iedereen een leuk aandenken mee te geven in de vorm van een
herinneringsmedaille, en werd het natuurlijk tijd voor de groepsfoto.

Na een geslaagde middag tafeltennis even met z’n allen op de foto. We mogen trots zijn op onze nog
steeds bloeiende vereniging

Vervolgens werd het tijd om alles op te ruimen en te vertrekken naar de Bowling
Spijkenisse. De organisatie had geregeld dat we daar eerst wat gingen eten en
drinken en daarna lekker op vier banen een paar rondjes bowlen.
Zoals Heer Bommel zou zeggen, bestond de ‘eenvoudige doch voedzame
maaltijd’ uit een goed gevuld bord frites met een snack naar keuze en frisdrankje
van de tap.
Die calorieën konden we wel gebruiken na zo’n middag sporten en gezond leven
doen we morgen wel weer, toch?

Kom maar door met die vette hap hoor, we zitten er helemaal klaar voor!

Na dit alles te hebben verorberd konden we de bowlingschoenen uit de rekken
gaan halen en lagen de vier banen voor ons open om een paar pinnetjes omver
te werpen. Dat hebben we allemaal met enthousiasme gedaan en op die manier
vloog de tijd voorbij.

Lisa, bijna net zo zwaar als de bal, is klaar voor de volgende worp.
Wordt het een Strike, een Spare, een Split of toch een Gutter Ball ?

En voor je het weet is dan zo’n hele middag alweer om. Iedereen had er
zichtbaar veel plezier aan en we hopen dat we er allemaal over vijf jaar weer bij
zijn!

