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Dag allen,
Het wordt wel weer eens tijd voor een UBT-nieuwsbrief. In deze editie nemen we de
ontwikkelingen in het bekertoernooi onder de loep en lezen we dat SVGT en SALM de
strijd om het Nederlands kampioenschap aangaan. Voorts zie je dat je nog kan inschrijven
voor het Veteranentoernooi, op 10 februari. Helaas nog geen verslag van het koppeltoernooi
van TVZ, wellicht de volgende keer. Maar we beginnen met een vervelend bericht.

Hans Vierling sr overleden
Matthieu Wegh, nu TTVB'er maar lang geleden lid van PKVZ (Provinciale Kruisvereniging
Zuid-Holland), meldde dat medio december Hans Vierling sr is overleden. Hans kan gerust
de stuwende kracht achter PKVZ worden genoemd. Na het opheffen van de club was hij
nog vaak deelnemer of geïnteresseerd bezoeker van het Veteranentoernooi.

Bekertoernooi
Nog maar net een maand geleden wisten we over het bekertoernooi alleen maar wie de
poulefase had overleefd en zich dus had geplaatst voor de kwartfinales. Oké, de ereklassers
waren met hun gedachten al een ronde verder, want zij zouden de kwart overslaan. En nu
zijn we ineens zó ver dat de finalisten bekend zijn. De periode eind december/begin januari
is niet alleen bestemd voor allerlei feestdagen, maar wordt door ons ook gebruikt om in het
bekertoernooi het kaf van het koren te scheiden.
In de week vóór Kerst waren de kwartfinales. Hieronder de uitslagen. Wat opvalt zijn de
drie derby's: een wedstrijd tussen twee teams van dezelfde vereniging. Op zich niet zo
bijzonder, want met die grote clubs gebeurt dat vaker. De strijd tussen TTVB4 en TTVB5
leverde een 'logische' uitslag op: 6-3 voor het hoogste team. Maar de andere twee gaven een
toch wel verrassend resultaat: in dezelfde Tweede klasse won het vijfde van SVGT van het
vierde en in de Overgangsklasse zette TVZ2 het eerste team aan de kant. Zo zie je maar,
ook in het UBT-bekertoernooi kan het raar lopen. De uitslagen:
Overgangsklasse
Eerste klasse
VEW1 - SDU3 3SALM6 9-0
6
HPSV1
SALM3 - VVV1 6TTVB3 7-2
3
EOB2
TVZ2 - TVZ1 6SEL1 9-0
3
SVGT3
VEW2 3-6
TTVB2 3TVZ3
SALM4
6

Tweede klasse
TVZ4 - VVV3

45
63
45
45

TTVB4 TTVB5
HPSV2 SALM7
SVGT4 SVGT5

Derde klasse
SVGT6 VVV5
SALM8 SDU5
VEW3 VVV4
TVZ5 SALM9

4-5
8-1
8-1
6-3

Meteen na de kerstvakantie gingen we verder met de halve finales. En zoals vaak in welke
sport dan ook: de teams die kort daarvoor nog voor een daverende verrassing hadden
gezorgd, konden dat kunststukje niet herhalen. Voor TVZ2 en SVGT5 was deze ronde het
eindstation. Voor alle winnaars geldt natuurlijk dat ze de finale hebben bereikt! Wie dat zijn
zie je hieronder. Nu in alle klassen, want ook de Ereklasse deed nu weer mee.
Ereklasse
TTVB1 SDU1
SALM1 SALM2
Tweede klasse
VVV3 SVGT5
TTVB4 SALM7

81
63
72
81

Overgangsklasse
SDU3 4-5
SALM4
SALM3 5-4
TVZ2
Derde klasse
VVV5 2-7
TVZ5
SALM8 6-3
VEW3

Eerste klasse
SALM6 TVZ3
TTVB3 SEL1

5-4
5-4

Wie zijn dan die finalisten? Maar liefst vijf teams van SALM en niet minder dan drie van
TTVB; VVV3 en TVZ5 moeten in hun eentje de eer van hun vereniging hooghouden. Naar
verwachting zijn de finales in de week, meteen aansluitend aan de competitie. Waar en
wanneer precies wordt nog bekendgemaakt. Houd de website in de gaten. Het programma:
Ereklasse
TTVB1 SALM1
Overgangsklasse SALM4 SALM3
Eerste klasse
SALM6 TTVB3
Tweede klasse
VVV3 TTVB4
Derde klasse
TVZ5 SALM8
En dit staat dan aan het einde van de avond op de winnaars te wachten:

SVGT en SALM naar NK Bedrijfstafeltennis
De UBT is weer uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse Nederlands
kampioenschap Bedrijfstafeltennis. En onze kampioen SVGT en bekerwinnaar SALM gaan
dat namens ons doen. Een enorme uitdaging want het niveau op zo'n NK is hoog. Maar leuk
is het altijd, een kampioenschap te spelen met en tegen sportcollega's uit alle windstreken
van Nederland. Het evenement is op zaterdag 17 februari en speelt zich af in de
accommodatie van ttv Irene aan de Insulindestraat 3a in Tilburg. Best leuk om een kijkje te
gaan nemen, onze beide vertegenwoordigers kunnen de steun wel gebruiken.

Veteranentoernooi op 10 februari, meld je nu aan
Nee, niet zoals we gewend waren in de decembermaand. Dit seizoen is het UBTVeteranentoernooi op zaterdag 10 februari. Verder verandert er niets, het toernooi is weer
in de gezellige accommodatie 'De Batstee' van VVV aan de Van Ruysdaellaan in
Leidschendam. En gezellig is niet alleen de locatie met zijn goede speelzaal én barruimte
voor de sociale contacten. Ook de mix van UBT'ers en ex-UBT'ers van 40 jaar of ouder
zorgt voor een prettige tafeltenniszaterdag. Ben je dus 40-plusser, lid van de UBT of dat
ooit geweest, dan mag je meedoen. Schrijf dan wel van tevoren in, want we zijn gewend het
toernooi ordelijk te laten verlopen. Dat aanmelden doe je bij Ymke Thomas:
gj.thomas@planet.nl. Vermeld daarbij je (vroegere) competitieklasse, leeftijd en
telefoonnummer. Dat kan nog tot 1 februari, maar denk eraan: vol is vol. En als de
inschrijvingen gelijkmatig over alle klassen zijn verdeeld, dan kunnen we ook in al die
klassen een toernooi spelen. En zijn er in een klasse meerdere poules, dan is het de
bedoeling dat iedereen daarna doorgaat. Het inschrijfgeld voor die hele dag
tafeltennisplezier bedraagt niet meer dan zes euro, dat je bij binnenkomst betaalt. We zien
elkaar op 10 februari!

Datum UBT-kampioenschappen
De UBT-kampioenschappen zijn op
zondag 18 maart. Dat duurt dus nog wel
even, maar toch goed om alvast te noteren.
Bovendien kun je de komende tijd
gebruiken om een dubbelpartner te vinden,
want het evenement bestaat ook deze keer
weer uit een enkel- en een dubbeltoernooi.

Meerdere teams van dezelfde club in dezelfde klasse
Heeft een club twee of meer teams in dezelfde klasse, dan moeten de wedstrijden tussen die
teams uiterlijk 2 maart zijn gespeeld. Dat is aan het einde van de voorjaarsvakantie.

Je komt ze nog wel eens tegen ….
Die ex-UBT'ers die om welke reden dan ook niet meer wekelijks willen spelen. Of het
hogerop hebben gezocht. Of een andere sport zijn gaan beoefenen. Je ziet ze nog regelmatig
of je komt ze ergens tegen. Dan maak je een praatje over vroeger, hoe leuk het toch was in
de UBT. Wijs die lui dan op het Veteranentoernooi, dat zou voor hen een prettige reünieachtige dag kunnen zijn.

Nieuwe leden
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we één lid mogen bijschrijven. Hij komt uit voor TVZ
en luistert naar de naam Robin Robbemond. Van harte welkom in de UBT!

Kijk voor uitslagen, standen en het laatste nieuws op www.ubt.nu.

