
30-05-2010 Straat-/wijktoernooi 
 
In het kader van Plan Achterhoek, een samenwerking tussen tafeltennisverenigingen in de regio 
Achterhoek, werd op 30 mei jl. een straat-/wijktoernooi gehouden bij TAVERDO. 
Opzet van het toernooi: teams van drie spelers (waarvan maximaal één deelnemer lid is van een 
tafeltennisvereniging) gaan de strijd met elkaar aan. Ook andere tafeltennisverenigingen in de 
regio hebben in de periode van half tot eind mei 2010 een straat-/wijktoernooi georganiseerd; de 
kampioenen van deze lokale toernooien komen in het najaar in een regionaal toernooi tegen elkaar 
uit. 
 
De samengestelde teams bestonden uit:  
 
A 1 Dico Dam    D 1 Jan IJmker 
 2 Loes Dam     2 Carla IJmker   
 3 Huub Scheffer     3 Ricardo Heideman 
 
B 1 Jaap Visser    E 1 Jorge Reisner  
 2 Valentijn van Rooden    2 Mitko Georgiev 
 3 Max van Rooden    3 Marcel Groeneveld 
 
C 1 Hamid Yousufzai   F 1 Dennis Boomkamp 
 2 Michael Roodveldt    2 Oskan Ata 
 3 Maikel Aaldering    3 Rob Schoonbeek 
 
De teams hierboven zijn op sterkte ingedeeld, dat wil zeggen: nummer 1 is het sterkst, vervolgens 
nummer 2 en nummer 3. Alle nummers 1 spelen in een poule tegen elkaar, dat geldt ook voor de 
nummers 2 en 3. In de poules werden wedstrijden van drie games gepeeld; elke gewonnen game 
was een punt. Je kon dus per wedstrijd drie punten voor je team verdienen. 
Aan het eind van de eerste ronde werden de punten van de teamleden bij elkaar opgeteld en de 
twee sterkste team konden dan gaan spelen voor de dagzege.  
 
Resultaten van de eerste ronde: 
 
Team A  25 punten (3)  Team D  17 punten (4) 
Team B  31 punten (2)  Team E 35 punten (1) 
Team C  15 punten (5)  Team F  12 punten (6) 
 
Team E en Team B kwamen dus tegen elkaar uit om de dagwinnaar te bepalen.  
De nummers 3 en 4 kwamen tegen elkaar te spelen en ook de nummers 5 en 6. 
In deze ronde werd volgens het wedstrijdboekje gespeeld, maar dan zonder het dubbel. 
 
Het team van Mitko Georgiev wist met 9-0 te winnen van het team van Jaap Visser en werd dus 
kampioen van de dag. De strijd om de 3e en 4e plek werd gewonnen door Dico Dam en het team 
van Jan IJmker werd dus 4e. In de strijd om de 5e en 6e plek bleek het team van Dennis met 6-3 te 
sterk voor het team van Hamid Yousufzai. 
 
Al met al was het een geslaagde dag, waarbij sportiviteit hoog in het vaandel stond en met een 
natje en droogje op zijn tijd was het prima uit te houden.  
 
Wellicht volgend jaar weer…?! 
 
 
 
 
Voor foto's: zie de fotopagina op deze site. 


