Clubkampioenschappen 3e klasse en hoger, 2020.
Op zaterdag 25 januari kwamen onze sterkste tafeltennissers opdraven om voor het komende jaar de
hierarchie te bepalen. Zou Koen het wéér flikken??
De 16 spelers waren verdeeld over 4 poules A, B, C en D.
De vier nummers 1 en de vier nummers 2 gingen door naar de winnaarspoules E en F, en dat waren precies
de 8 spelers met de hoogste rating.
In winnaarspoule E klopte Koen achtereenvolgens Fred, Rik S. en Bert, dus Koen door naar de kruisfinale.
Rik Schavemaker pakte verrassend zowel Bert als Fred en plaatste zich dus ook bij de laatste 4.
In winnaarspoule F won favoriet Leo Z. van Jasper, Dennis en Roberto, dus ook Leo was dóór.
Jasper won de twee overige partijen (tegen Dennis en Roberto) en bleef zo óók in de race.
In de 1e kruisfinale moest Leo Z. het opnemen tegen één van de verrassingen van de dag, Rik Schavemaker.
Na een spannende partij vond Rik z’n Waterloo, dus Rik in de troostfinale en Leo in de finale.
In de andere kruisfinale moest favoriet Koen de strijd aan met de altijd gevaarlijke Jasper. Ook hier een
strijd op het scherpst van de snede, waarbij Koen z’n meerdere moest erkennen in Jasper, dus Koen in de
troostfinale en Jasper verrassend in de finale.
In de troostfinale stonden dus Koen (niet gewend om voor de 3e plek te spelen) en Rik S., die z’n laatste
beetjes energie moest aanspreken. Maar: met succes, Rik kaapte de 3e plek weg voor de neus van Koen.
Zesvoudig clubkampioen Koen stond deze keer dus met lege handen maar kon daar goed mee omgaan, en
dat is óók knap.
De finale.

Beelden van de finale: Links Jasper aan service, rechts Leo.

In de finale pakt Leo de 1e set, maar in de 2e set komt Jasper op gelijke hoogte. Jasper vindt z’n draai en
pakte vervolgens ook de 3e en 4e set, dus wint de finale met 3-1. Voor het eerst in 12 jaar heet de
kampioen van Het Nootwheer niet Koen of Sadat, maar Jasper!

Links Leo Zandbergen (2e), midden Jasper Pistoor (clubkampioen 2020) en rechts Rik Schavenmaker (3e).
De einduitslag:
1. en clubkampioen: Jasper Pistoor
2. Leo Zandbergen
3. Rik Schavenmaker (ook kampioen 3e klasse).
4. Koen Mijnen
5. Roberto Orie
6. Fred van Geijten
7. Bert Maas (2e prijs 3e klasse)
8. Dennis Nooij (3e prijs 3e klasse)
9. Thuan Thrieu
10. Charles Telfer
11. Hiddo Pronk
12. Yoop Klos
13. Sjoerd Tuinstra
14. John van Tilburg
15. Floris Rentzenbrink
16. Ries van Raaphorst

Links: Bert Maas (2e in 3e klasse)
Rechts”: Dennis Nooij (3e in 3e klasse)

Met dank aan organisator Sjoerd en aan Frans P., Johan K. en Paul W. achter de bar.
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