1 mei 2016

ATC Clubkampioenschappen
Damien Postma Clubkampioen 2016
Justin Seure Clubkampioen Junioren 2016

Op Zondag 1 mei is de clubkampioenschap van de Almeerse tafeltennisclub gehouden voor zowel de junioren als de senioren.
In de ochtend had de jeugd zich verzameld om hun toernooi te gaan spelen. De vorige twee winnaars Ruben van Straten en Joeme Tepa zijn vanaf dit jaar senior, dus dit jaar ging de wisselbeker
naar een nieuwe clubkampioen.
De jeugd speelde verdeeld over een A en een B poule in een meerkamp om de prijzen. In de B Poule veroverde Jason Martin de 1e prijs, 2e werd Tygo Borgman en 3e werd Ivo Couthino.
Kanshebbers voor de titel waren vooraf met name de spelers
van ATC 2, uitkomend in de 2e klasse en vanaf de volgende competitie ATC 1. Uiteindelijk bleek van deze drie spelers Justin Seure op deze ochtend de sterkste hij won al zijn partijen en werd
daarmee clubkampioen jeugd 2016! Gevolgd door zijn teamgenoten, 2e werd Jesse Veenstra en 3e werd Jelmer Bontje. Door
deze podiumplaatsen mochten zij ook meedoen aan het seniorentoernooi.

Aan het clubkampioenschap senioren deden dit jaar 23 deelnemers mee en om de
spanning van het toernooi te verhogen waren er dit jaar kruisfinales na de poulefase.
De deelnemers waren aan de hand van hun ELO rating verdeeld over een A groep en
de B groep en iedere groep bestond uit twee poules.

In de B groep waren Danylo van den Bos en

Benito Lieuw a Soe oppermachtig beide
wonnen al hun poulewedstrijden. In de halve finale troffen ze de nummer 2’s van de
andere poule en dit waren twee jeugdspelers Jesse Veenstra (in de poule versloeg hij
zijn teamgenoot Justin) en Jelmer Bontje.
Beide delfden echter het onderspit tegen de
poulewinnaars, zodoende ging de finale tussen Danylo en Benito.
Benito kwam met name in de 2e game
heel dichtbij maar over de hele partij was
Danylo vandaag de sterkere en won hij
overtuigend in 3 games. De eindstand was
1, Danylo van den Bos 2, Benito Lieuw a
Soe.
Door de vele late aanmeldingen was de A
poule vergroot van acht naar tien spelers,
hierdoor waren er twee poules van 5. In
poule 1 begon de dag met een grote verrassing, de als tiende geplaatste Arie Schneider
versloeg de als derde geplaatste Damien
Postma in vier games. Doordat de uiteindelijke poulewinnaar Bart van der Kallen al zijn
partijen won, had Arie aan één extra overwinning genoeg om de halve finale te halen
maar hij slaagde hier net niet in. Doordat
Damien daarna geen steekjes meer liet vallen werd hij op onderling resultaat 2e in de
poule en ging hij met de hakken over sloot
naar de halve finale.
In de tweede poule waren er geen verrassingen, verwacht werd dat de strijd om plek
1 en 2 zou gaan tussen Joeme Tepa, Nick
Klaver en regerend clubkampioen JanWillem van Asch. Op deze dag dolf JanWillem het onderspit en eindigde Joeme op
plek 1 en Nick op plek 2. Van de exclubkampioenen was Jan-Willem de enige
deelnemer dus er zou een nieuwe clubkampioen bijkomen.

De kruisfinale waren, Bart tegen Nick en
Joeme tegen Damien. Zowel Bart als Joeme
kwamen 2-0 in games voor, maar vanuit deze achterstand wisten Nick en Damien de
partij naar hun hand te zetten en uiteindelijk
in 5 games te winnen. Hierdoor hadden de
nummer 2’s van beide poules de finale gehaald. Zo zorgde de kruisfinales voor de nodige spanning bij de deelnemers en de toeschouwers.
In de finale leek Damien al snel een goed
strijdplan te hebben gevonden. Nick was erg
in vorm met het terugbrengen van aanvallende ballen vanuit de derde lijn, zo had hij
Bart verschalkt in de halve finale. Damien
haalde echter het tempo uit de rally’s door
slimme kort blockballen, waardoor Nick
weer terug naar de tafel moest rennen. Nick
behaalde nog een game maar verder kwam
hij deze partij niet. Damien had duidelijk zijn
beste spel voor het laatst bewaard en op de
momenten dat het moest, de knockoutrondes, speelde hij zijn beste spel van de
dag. Hiermee is Damien Postma de clubkampioen van 2016 geworden!
Tijdens de prijsuitreiking werden ook de
aanwezige competitiekampioenen in het
zonnetje gezet. Alle deelnemers bedankt
voor deze leuke tafeltennisdag!
ATC feliciteert de nieuwe titelhouders en
prijswinnaars en bedankt de organisatoren
Nik Rollman (trainer) en Bart van der Kallen
(wedstrijdsecretaris) voor dit toernooi.
Dank ook weer aan onze fotograaf Jan Faessen.
Op de website zijn alle 260 foto’s te vinden in ons fotoalbum. Voor hoge resolutiefoto’s CLICK HIER.

(Verslag: Bart van der Kallen en Pim de Koekkoek).

