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ATC Clubkampioenschappen
Ruben van Straten Clubkampioen 2017
Nick Efdee Clubkampioen Junioren 2017

Op 29 en 30 april zijn de Clubkampioenschappen 2017 van de Almeerse TafeltennisClub gehouden voor zowel de junioren als de senioren.

Op zaterdag speelde de jeugd, de dubbelcombinaties werden geloot en uiteindelijk
bleek de dubbel Finn Prinsenberg en Koen Deuling het sterkst en werden zij clubkampioen. Bij de enkels werd er een
handicap systeem gebruikt om de het
verschil in ervaring en speelsterkte iets
te compenseren, hierdoor waren er veel
meer spannende wedstrijden. Uiteindelijk waren het toch de twee sterkste spelers Finn en Nick die in de allerlaatste
wedstrijd moesten uitmaken wie er
clubkampioen zou worden. In een spannende vijfsetter begon Nick steeds beter
te spelen en trok de partij naar zich toe,
Clubkampioen van 2017 Nick Efdee!

Bij de senioren was de planning om met
ingeschreven dubbelparen een toernooi
te spelen, maar er bleek veel animo voor
een loting. Dus werd op de laatste moment de boel omgegooid. Een chaotisch
maar gezellig beging van de dag. De strijd
om de derde plaats ging uiteindelijk tussen Jan-Willem en Pim tegen Bob en Benito, onder de kaarters ook bekend als
team inleveren, deze strijd werd in de
vijfde gewonnen door Bob en Benito en
daarmee eindigden ze als derde.
De finale ging tussen Mark en Kevin tegen Nick en Ron, in de eerste game waren er schitterende rally’s en deze werden gewonnen door Mark en Kevin maar
daarna bleek de tegenstander toch een
maatje te groot en wonnen Ron Kappen
en Nick Klaver de finale.
In het enkeltoernooi waren er twee klasses, in enkelklasse 2 ging de halve finale
tussen Benito tegen Nik en Ruud tegen
Mark. Nik Rollman en Ruud Kroger bleken hier de sterksten en drongen door
tot de finale. In de poule hadden ze al tegen elkaar gespeeld en toen was Ruud de
sterkste na een 2-0 achterstand. Het
werd een spannende finale maar met 1513 in de vierde wist Nik Rollman deze finale te winnen! In enkelklasse 1 wisten
Anno, Bart, Nick en Ruben de halve finales te bereiken. Anno startte niet echt in
goeden doen aan de halve finale maar
toen het ging lopen bereikte hij ten koste
van Bart in een vijf setter de finale. De
andere halve finale werd gewonnen door
Ruben die in vier games Nick wist te verslaan.

De finale ging tussen meervoudig clubkampioen Anno van Doorn en inmiddels
geen nieuwkomer meer bij de senioren
Ruben van Straten. Ruben speelde de
hele dag al goed tafeltennis en begon de
finale zoals hij de hele dag al speelde.
Met een goede backhandopening trok hij
het initiatief in de rally naar zich toe en
won de eerste game met 11-6. Anno begon actiever te spelen en won de 2e game
met 6-11. De vierde game ging gelijk op
maar in de laatste beslissende punten
won Ruben de game met 12-10. In de
vijfde game had Ruben al snel een voorsprong maar verloor hij even de ontspanning in zijn slagen, misschien toch wat
meer druk op zijn arm nu de overwinning
dichtbij leek. Hij herpakte zich echter en
de laatste paar slagen waren kenmerkend
voor zijn spel deze dag, langzame maar
met enorm veel spin geopende ballen om
vervolgens foutloos te blijven aanvallen.
Hij won de game met 11-8 en daarmee werd Ruben van Straten (voor het
eerst in zijn tafeltennis carrière) ATC Clubkampioen 2017!

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 foto’s te vinden in ons
fotoalbum. Voor hoge resolutiefoto’s
CLICK HIER.
(Verslag: Bart van der Kallen en Pim de Koekkoek).

