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ARGUS NAAR ZWOLLE
Met ongeveer 45 senior- en jeugdleden zijn we gisteren
naar Zwolle geweest om te genieten van het Nederlands
Kampioenschap Tafeltennis.

Door de mooie opbrengst van de
Grote Clubactie kon iedereen
voor een zacht prijsje mee
(EUR 5 voor een entreekaartje, vervoer, lunchbox
en avondeten).

De lunchbox was meer dan compleet, met dank aan
Harm en Dina voor het samenstellen (en Henk en Leonie
voor het smeren van de broodjes)!

Ondanks een klein incidentje op de heenreis
(Daantje-wist-zeker-dat-die-zwartevolkswagen-op-de-A28-van-haar-moeder-wasdus-inhalen-en-met-drie-kinderen-gekkebekken-trekken-en-de-tong-uitsteken-SORRYwildvreemde-meneer) kwamen we goedgemutst en mooi op tijd aan.
De ontvangst was ook allerhartelijkst, uiterst professioneel en feestelijk in het Landstede sportcomplex.
De ambiance en sfeer was overigens overal in het complex bijzonder professioneel. Complimenten aan de organisatie incluis alle vrijwilligers ! En een hele dikke pluim
aan Peter Hanning als toernooimanager!
Direct bij binnenkomst kwamen we de stand van de
stichting Jonit tegen met onze “eigen” supervrijwilligers
Harm en Dina. Met 50 afgenomen loten zorgden we voor
een pikstart (Jan Ykema, Calgary 1988) van de verloting
voor dit mooie goede doel.

2010
Veel te beleven
Wat was er allemaal te beleven en
te zien: Veel, heel veel.
Veel toptafeltennis, een jeugdklassentoernooi, allerlei side-events,
waarover later meer, tafeltennisbijscholingscursussen, een verenigingscongres met allerlei workshops, een stand over de historie
van het tafeltennis en een stand
met tafeltennissartikelen .

En oh ja, er vlogen twee vlinders
rond (probeerde de firma Butterfly
op “slinkse” wijze wat free publicity te genereren?). Er is nog snel
contact gezocht met oud Feijenoord keeper Eddy Treijtel, maar
een meeuw is geen vlinder……

Side-events
Onze jeugd zocht al vrij snel de
side-events hal op, maar die was
nog in gebruik voor de bijscholing van tafeltennis2 trainers.
Hier hebben we dan ook gelijk
het enige verbeterpuntje te pakken. Volgend jaar de bijscholingscursus ergens anders aub!!!
Vanaf 13.00 kon de jeugd er wel
terecht en het was er zonder
meer leuk ingericht.

Er kon gespeeld worden op gewone tafels, minitafels, clown Knapie liep er rond, je kon geschminkt worden en er
waren diverse spelletjes te
doen.

Het toernooi

Alleen toptafeltennis kijken is ook maar zowat,
dus dit was een welkome afwisseling.
De lunchboxen werden al snel aangebroken ,
waarbij het wonderbaarlijk is in welke volgorde
de snacks naar binnen gaan. Eerst een bifiworstje dan chips en daarna pas een broodje is heel
normaal. En ja bezorgde ouders: er zat ook fruit
in de lunchbox!

Informeel
Wie is toch die vrouw naast Kevin en voor de lens
van Henri? Jawel de sinds dit
weekend 10-voudig Nederlands
kampioene Li Jao. Tekenend
voor het tafeltennis en dit
toernooi was de informele
sfeer en de benaderbaarheid
van de spelers.
Veel jeugdleden gingen op
een goed gelukte handtekeningen jacht (Roos, Annelien en
Lennie konden er geen genoeg van
krijgen) en ook de wat oudere jongere kreeg zijn
pleziertje…..

B

JK

De zaterdag is toch eigenlijk wel de leukste dag
van dit 2 –daagse evenement. Veel wedstrijden
in enkel, dubbel en mixed dubbel. Opvallend de
opkomst van het grote aantal jonge tot zeer jonge spelers en speelsters . Zo was er een wild-card
voor de pas 13-jarige Roel Bogie. Hij kon nog
geen potten breken bij de senioren, maar het
ziet er technisch al zeer verzorgd uit.

We zagen ook nog wat “oude” bekenden. Oud
dames 1 speelster Tali Cohen startte zeer voortvarend tegen Ana Gogorita( een achternaam die
steeds mooier wordt als je hem langzaam uitspreekt), maar kon de partij net niet tot een
goed einde brengen. Ook Argus trainer Peter
Verweij speelde prima en had
winstkansen maar vloog er
helaas toch in de eerste
ronde uit.
Voor vertrek konden
we gelukkig nog net de
finale van het mixed dubbel meepakken. De overige
finales waren allen op de zondag.

Herhaling waard?
Om met onze allernieuwste leden Valentijn en
Mark te spreken: : “het was een fantastischedag!!!!”
Kijk daar doen we het voor!
Op naar de editie van 2015. Ook weer in Zwolle!

