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Dag allen,
Ga er maar eens rustig voor zitten. Want er staat een lange lijst met leesvoer op je scherm. Er
is dan ook veel gebeurd in de afgelopen periode wat het vermelden waard is. En dan hebben
we het natuurlijk in de eerste plaats over de eclatante tweede plaats van SALM tijdens het NK
en de verdienstelijke negende plek van SVGT daar. Van beide teams een mooie impressie.
Voorts kijken we terug op het koppeltoernooi van TVZ en het UBT-Veteranentoernooi.
Vooruitblikkend word je herinnerd aan de finales van het bekertoernooi en een aantal
belangrijke data en locaties. Maar eerst aandacht voor het belangrijkste evenement in de
agenda van de UBT.

Zondag 18 maart: UBT-kampioenschappen
De UBT-kampioenschappen zijn weer aanstaande. Ze zijn, zoals al op de website staat, op
zondag 18 maart. Maar niet, zoals we gewend waren, in Wateringen maar in Zoetermeer. Om
preciezer te zijn: in de accommodatie van TTVB/Taverzo aan het Willem-Alexanderplantsoen
4. In die hal hebben we de beschikking over meer tafels en daardoor denken we als
organisatie het programma wat vlotter te kunnen laten verlopen waardoor het niet al te laat
wordt. En ieder die daar al binnen heeft mogen kijken weet dat het daar goed toeven is, zowel
in de speelzaal als rond de bar. Want als je daar zo'n zondag bent, dan wil je ook een praatje
maken en een hapje en drankje nuttigen. Je krijgt een hele dag tafeltennis in twee
toernooivormen. Want de kampioenschappen bestaan ook dit jaar uit een enkelspel- én een
dubbelspeltoernooi. En niks knock-outsysteem waarbij je na een nederlaag meteen naar huis
kunt, we spelen in meerkampen zodat je lekker veel kunt tafeltennissen. Het leuke is dat je in
het dubbeltoernooi ook met een partner van een andere vereniging kunt meedoen. Geen
enkele reden dus om op die dag iets anders te doen.

Het is wel de bedoeling dat je even laat weten dat je meedoet. Alleen aan het enkel of alleen
aan het dubbel, maar vermoedelijk aan beide onderdelen. Dat inschrijven doe je het liefst via
je wedstrijdsecretaris, maar individueel is geen probleem. Dan stuur je een mailtje naar Ymke
Thomas, gj.thomas@planet.nl of yjg.thomas@gmail.com. Vermeld daarbij de klasse waarin
je wilt spelen, dat is je competitieklasse, of hoger; in het dubbel is de hoogste klasse van een
van beiden bepalend. Dat inschrijven kan tot uiterlijk 9 maart. En de inschrijfkosten, die zijn als je
aan één onderdeel meedoet (het enkel of het dubbel) zes euro. Maar natuurlijk doe je aan beide
toernooien mee, dan geldt de totaalprijs van negen euro. Je pc of tablet of wat voor apparaat dan ook
staat nu toch aan, stuur dan meteen even dat mailtje. Een gezellige en echte UBT-dag ligt in het
verschiet.

Zelfregulerend TVZ-koppeltoernooi
Zelfregulerend en inspelend op de participatiemaatschappij, dat was het concept van het TVZkoppeltoernooi. Dat laatste begrip werd na het gebruik daarvan in een troonrede, vaak
negatief uitgelegd in de zin van 'je zoekt het verder maar uit'; de organisatoren van het
toernooi vatten het op zondag 14 januari anders op. Ze lieten, al was het uit nood geboren, het
verloop in de poules en meerkampen aan de deelnemers zelf over. En natuurlijk ging dat
goed. Evenals de hele toernooidag. Wat voor een groot deel te danken was aan een goede
opkomst: met tien, zeven en vijf koppels mogen ze tevreden zijn. Hieronder het verslag en
twee fotocollages van medeorganisator Peter Melet.
Op zondag 14 januari konden we weer genieten van het TVZ-koppeltoernooi. Uiteindelijk
(door ziekte vielen er een paar teams af) waren er tien koppels voor de Ere- en
Overgangsklasse, zeven koppels voor de Eerste en Tweede klasse en vijf koppels voor de

Derde klasse. Een prima aantal op zich, alleen hadden we een klein probleem: diegenen die
het toernooi zouden leiden, moesten zelf ook spelen.
Wat nu? TVZ besloot om een zelfregulerend toernooi te houden. Met als aanspreekpunt en
een oogje in het zeil houdend, voor de Ere- en Overgang klasse Patrick Hansen (zaal 2); voor
de overige klassen (in zaal 1) hielden Peter Melet en Paul van der Bol de boel in de gaten. Dit
pakte prima uit. Geen geklooi meer met briefjes uitdelen. Het vroeg wel een stukje alertheid
van de deelnemers. Maar met onze participatiemaatschappij waren we daar niet bang voor.
De zaal was opgetuigd met schilderwerk van de leerlingen van Maarten Verpoort. Hij geeft 's
maandags schilderles aan de TVZ'ers Joop Brouwer, Rob van der Bol en Rob in 't Hout. Ik
mag zeggen: het resultaat mocht er zijn.
Na de gebruikelijke inwijding door de voorzitter, waarbij Tamara (en vriend), Bas, Leo, Paul
en Frans bedankt werden voor hun inbreng, kon het beginnen. Alleen de Ere- en de
Overgangsklasse speelden in twee poules, waarvan op het eind de nummers één en twee tegen
elkaar speelden. Er werd met handicap gespeeld, per klasse drie punten; Patrick kreeg
daarbovenop een handicap extra, wat uiteindelijk voor de tegenstanders niet mocht baten. Al
zeg ik het zelf: het werd een vlot en gezellig toernooi dat keurig op tijd afliep en om een uur
of half vijf kon men overgaan tot de prijsuitreiking. Het verliep allemaal zo goed en gezellig
dat mijn wakende oog het aantal wijntjes een beetje uit het oog verloor. Maar goed, dat is het
lot van een wijndrinker. Het is wel zo dat ik mijn nieuwe batje nu kwijt ben met de initialen
PM, dus mocht iemand het batje tegenkomen, dan hoor ik het graag. Maar dit terzijde.
In de Derde klasse werden volgens verwachting Peter en Maarten nummer één, hoewel de
nummer twee, Peter van Haaren en Marijke Leonhardt, zeker kans hebben gehad om eerste te
worden. Nummer drie werden knap Peggy en Miranda.
Bij de Eerste en Tweede klasse was de strijd in de top hevig en divers; uiteindelijk gingen
Osama en Piet met de eer strijken. Dennis en Paul vlak daarachter tweede, Jacques en Fabian
knap derde.
De Ere-/Overgangsklasse had bij de eerste wedstijd met een domper te maken. Toen Bert
speelde hoorde en voelde hij iets wat hij niet wilde horen en voelen en moest de strijd staken.
Gelukkig was Morsy bereid om in te vallen en binnen een kwartier was hij aanwezig, nog
bedankt. De poulewedstrijden in de Ere-/Overgangsklasse waren aan elkaar gewaagd. Alex en
Michel en de familie Kuijper eindigden gelijk, door een beter onderling resultaat werden
Frans en Richard winnaar, die speelden tegen Patrick en Joop Brouwer uit de andere poule
voor de eerste en tweede plaats. De familie Kuijper moest het onderspit delven waar veel
toeschouwers getuige van waren. Alex en Michel deden dat ook tegen Henk Holtkamp en
Henk Karstel.
In een overvolle kantine werd met enthousiasme de prijsceremonie gehouden. TVZ bedankt
iedereen die heeft meegedaan, en hopelijk tot volgend jaar.
De uitslagen en prijswinnaars:
Ere-/Overgangsklasse, poule B
Ere-/Overgangsklasse, poule A
1. Patrick Hansen / Joop Brouwer
1. Richard Kuijper / Frans Kuijper
2. Henk Holtkamp / Henk Karstel
2. Alex Karremans / Michel Velgersdijk
3. Mohamed Morsy / Eli Geron
3. Hans Dekker / Peter van der Graaf
4. Wim Gerbrands / Marco Jager
4. Johan Roeters / Christian Blokpoel
5. Ron de Wolf / Kees Jonkman
5. Gerard Kroon / Peter Castenmiller
Ere-/Overgangsklasse, eindstand
1. Patrick Hansen / Joop Brouwer
2. Richard Kuijper / Frans Kuijper
3. Henk Holtkamp / Henk Karstel
4. Alex Karremans / Michel Velgersdijk
Derde klasse
Eerste/Tweede klasse

1. Osama Eldawy / Piet van Dam
2. Dennis Zalm / Paul van der Bol
3. Jacques Broodman / Fabian Harreveld
4. Rob van Leeuwen / Marianne Fresco
5. Bas Mullekes / Joop Roeters
6. Rob in 't Hout / Robin Robbemond
7. Chris van der Merwe / Arjan
Ambachtsheer

1. Peter Melet / Maarten Verpoort
2. Peter van Haaren / Marijke Leonhardt
3. Peggy van Zundert / Miranda Kruithof
4. Arie de Ruiter / Kees Spaans
5. Hans Rompa / Jan van Roon

Bekerfinales op 29 maart
Voor de bekerfinales zijn we weer te gast bij Salamanders. Het slotstuk en hoogtepunt van dit
toernooi speelt zich daar af op donderdag 29 maart. Wie de finalisten zijn wisten we al, maar
ze kunnen niet vaak genoeg in het zonnetje worden gezet:
Ereklasse
TTVB1 SALM1
Overgangsklasse SALM4 SALM3
Eerste klasse
SALM6 TTVB3
Tweede klasse
VVV3 TTVB4
Derde klasse
TVZ5 SALM8

Bijzonder succesvol NK Bedrijfstafeltennis
Zaterdag 17 februari 2018 wordt in de annalen van de UBT bijgeschreven als een
gedenkwaardige dag. Want in deze editie van het Nederlands Kampioenschap
Bedrijfstafeltennis bereikte SALM, een van onze vertegenwoordigers, een uitstekende tweede
plaats. En dat is, voor zover bekend, het beste resultaat ooit van een UBT-team. Een dikke
felicitatie aan Dylan, Hilair en Rick. Naast deze loftuitingen vergeten we natuurlijk niet dat
naast onze bekerhouder ook kampioen SVGT in Tilburg in het strijdperk verscheen. Henk,

Gaby, Henk en Piet kwamen tussen 13 sterke teams uit heel Nederland tot een keurige
negende plaats. Van onze beide teams ontvingen we een mooi verslag van die dag, waarvoor
onze dank. We beginnen hieronder met dat van SVGT'er Henk Karstel, daarna volgt dat van
Salamander John Klappers.
In vergelijking met de zwaar besneeuwde wegen van vorig jaar, toen we op weg waren naar
het Nederlands Kampioenschap in Westerhoven, mochten wij nu in onze handen knijpen
met het heerlijke droge en zonnige weer zo rond de vijf graden. Natuurlijk op tijd weg,
want je weet maar nooit waar je plots wordt opgehouden. Aldus ruim op tijd aanwezig in de
sporthal van tafeltennisvereniging Irene in Tilburg voor de koffie die al klaar stond. Tegen
negen uur was iedereen uit alle windstreken aanwezig, behoudens de vereniging Belcrum
uit Breda die zich vrij laat had afgemeld en de organisatie daardoor niet meer in staat was
om een andere afvaardiging te kunnen regelen.
Rob Koggel (gastheer Irene) verwelkomde
allen, opende het toernooi en maakte de
poules bekend. Twee poules met vier teams
en een poule met vijf teams. Onze regio
werd vertegenwoordigd door een team van
SALM en een team van SVGT. SALM trad
aan met drie spelers, te weten Hilair Bislip,
Dylan Wittenberg en Rick Boek. Hilair
veruit de sterkste, 3e divisie NTTB. Ons
team verdeelde haar inzet over Henk
Holtkamp, Piet Roodenrijs, Gaby
Groenheide en ikzelf, Henk Karstel.
Het systeem (best of five tot de elf) was dat telkens twee spelers elk twee partijen speelden
en de derde speler slechts een partij tegen de andere derde man. De zwakste speler kon dan
slechts één keer verliezen, maar je kon ook het risico inschatten en hem eens twee
wedstrijden laten spelen. Wij met vier man wisselden zo het uitkwam en wie even aan rust
toe was. SALM startte gelijk tegen de veelvuldig kampioen Hyperion, waar alleen Rick
Boek een fantastische overwinning behaalde op hoofdklasser Joost van Mier. Hilair moest
echt even wennen aan de koude lucht en de daardoor trage ballen. Twee partijen werden in
de vijfde game verloren. De wedstrijd ging met 1-4 naar Hyperion. Ons verging het evenzo
tegen Zuidwolde (Groningen), maar het vervolg verliep tegengesteld. SALM veegde de
vloer aan met de overige teams van hun poule en wij leden de ene na de andere nederlaag.
We kwamen niet in ons spel en ondergingen moedeloos onze verliespartijen. Dan maar
lunchen om weer wat moed te verzamelen. Die lunch was prima verzorgd. Heerlijke soep
en voldoende broodjes om zelf te smeren. We kwamen ruim aan onze trekken om aan te
sterken.

SALM dus door om bij de toppers mee te
doen voor de prijzen, en wij om onze
mouwen op te stropen om niet al te ver in
de onderste regionen te eindigen. En
inderdaad ging het zowel met SALM als
met ons de goede kant op. Waar Piet (foto)
in een zware partij tegen Youri van Doorn
(SSOVN uit Nijmegen) winst boekte in de
vijfde game, veegde Henk Holtkamp hem
in drie games met 11-3, 11-6 en 11-5 van
tafel. In de vierde game versloeg Henk
vervolgens Frank van Empel en boekten
wij eindelijk onze eerste overwinning.
Heel attent toonde het bestuur van de UBT haar belangstelling in de vertegenwoordiging
van Ymke Thomas die met veel enthousiasme enkele wedstrijden van ons en die van
SALM belangstellend volgde. Ook de daarop volgende wedstrijd tegen WETAC
(Eindhoven) ging in de knip. In onze laatste partij tegen Zuidwolde maakten wij echt de
verkeerde keuze. Als zwakste speler werd ik ingedeeld om twee partijen te spelen, die ik
dus verloor. Henk Holtkamp won vrij eenvoudig zijn enige partij in drie games en Gaby
verloor net aan van het bizarre materiaal van Johnny Nieborg. Helaas dus voor ons de
negende plaats van de dertien teams. Toch niet verkeerd. Ondertussen speelde SALM
weergaloos tegen tal van talentvolle tegenstanders en behaalden zij de finale. Juist tijdens
die finale speelden wij onze laatste wedstrijd en konden wij daar helaas niets van volgen.
Dat vonden we echt jammer. Hyperion werd wederom kampioen en SALM dus heel
verdienstelijk tweede. Met dank aan de organisatie kijken we terug op een geslaagde en
gezellige dag. En natuurlijk met dank aan onze supporters, hier op de foto.

En dan nu de impressie van John Klappers:
Op zaterdag 17 februari werd het NK Bedrijfstafeltennis in Tilburg gehouden.
Salamanders mocht als bekerhouder de UBT naast SVGT vertegenwoordigen. Vol
goede moed zijn vervolgens Dylan, Hilair en Rick aan het toernooi van 13 deelnemende
teams uit heel Nederland begonnen. Zij zaten in een poule van vijf teams waaronder
Hyperion Tilburg, winnaar van het vorige toernooi en al jaren de Nederlandse
Kampioen Bedrijfstafeltennis. De overige teams kwamen uit Eindhoven (Wetac),
Groningen (Lewenborg) en Kolping (Nijmegen). John Klappers en Rob Joosten werden
gepromoveerd tot scheidsrechter en daarnaast zorgden zij voor de morele support.
Gelijk de eerste poulewedstrijd konden Hilair, Dylan en Rick aan de bak tegen
Hyperion. Nadat Hilair de eerste wedstrijd de vijfde game nipt verloor met 9-11, werd
het duidelijk dat Hyperion een maatje te groot was. Dylan en Rick verloren met 3-1 en 2
x 3-0, mooi was dat Hilair de laatste partij won in 4 games. Dat was de ommekeer in het
toernooi voor Salamanders. Er werd vervolgens tegen Kolping en Lewenborg met 4-1
en tegen Wetac met 3-2 gewonnen. Aangemoedigd door Ymke Thomas en geïnspireerd
door het goede spel van Hilair, stegen Dylan en Rick boven zichzelf uit en wonnen ook
zij partijen. De halve finale tegen Slagzin Tilburg werd uiteindelijk door Salamanders
gewonnen bij een stand van 2-1 in het voordeel van Salamanders toen de tegenstander
van Rick met een blessure moest opgeven.
De finale tegen Hyperion was het
resultaat. Nu was de partij van Hilair
tegen P. van Iwaarden cruciaal en in een
prachtige strijd kwam Hilair van een 2-0
achterstand nog terug tot 2-2 en verloor
hij helaas in de vijfde game met 11-9.
Net als in de eerste poulewedstrijd waren
Dylan en Rick niet opgewassen tegen het
'tafeltennisgeweld' van Hyperion.
Uiteindelijk was op voorhand niet op een
tweede plaats gerekend en gesteld mag
worden dat dit ook het hoogst haalbaar
was. Een prachtig resultaat, want nog
nooit was een afvaardiging van de UBT
zo hoog geëindigd op een NK
Bedrijfstafeltennis. Hilair en Rick hadden
's avonds nog verjaardagsverplichtingen.
Rob, John en Dylan zijn na de
prijsuitreiking nog naar Golden Village
in Wateringen de inwendige mens wezen
verzorgen. Dat was een lekkere afsluiting
van een mooie en succesvolle dag.

Nieuwe leden
We zijn weer drie leden rijker. Voor TTVB is Charlotte van Tol de ledenlijst komen
aanvullen en EOB meldde zelfs twee nieuwe leden aan: Abel Dijkstra en Adriano Nebbia.
Hartelijk welkom!

Prettig verlopen Veteranentoernooi
Het Veteranentoernooi dat de UBT jaarlijks organiseert, kenmerkt zich steeds als goed lopend
in een prettige sfeer. En daar was de laatste editie geen uitzondering op. Eén verschil met
andere afleveringen was er wel: door agendaproblemen rond de zaal speelde het toernooi zich
nu niet af in kerstsfeer, maar reed rond het middaguur de carnavalsoptocht langs. En de
prijzen stonden in het teken van de toen aanstaande Valentijnsdag. Gelukkig konden we op 10
februari wel gebruikmaken van de goede speelzaal annex barruimte van VVV, een
accommodatie die een toernooi al voor een groot deel doet slagen. Het andere deel komt van
de deelnemers en de toernooileiding die samen voor het programma zorgen. De inschrijving
was zodanig dat alleen de Eerste en Tweede klasse moesten worden samengevoegd, de
overige klassen konden hun eigen toernooi draaien. We nemen het verloop in alle klassen
even door. De foto's zijn van Henk Karstel.
Ereklasse
De tien deelnemers werden eerst verdeeld over twee poules van vijf waarna de nummers één
en twee in kruisfinales om de prijzen gingen spelen. De lager geëindigden hoefden niet
meteen naar huis, ze speelden nog tegen elkaar voor de uiteindelijke ranking. In poule 1
stonden twee ex-UBT'ers die trouw aan dit toernooi meedoen: Alex Karremans en Hans
Vierling. Beiden hielden Rob de Jong onder zich, maar haalden de finaleronde niet. Ruud
Goutier en alleswinnaar André Leijh konden zich daar wel op gaan voorbereiden. In de andere
poule evenaarde Matthieu Wegh de 100%-score van zijn clubgenoot. Daaronder was het wel
spannend: wie er laatste en voorlaatste zou worden, kon pas door het bekijken van het
onderling resultaat tussen Hans Knijff en Peter van der Graaf worden bepaald, Peter werd
vierde. Blijven er twee kandidaten over om met Matthieu mee te gaan: de SVGT'ers Ronald
Beumer en Henk Karstel die beiden tot twee overwinningen kwamen. Ronald trok aan het
langste eind. In de halve finales had André Leijh drie games nodig om, ten koste van Ronald
Beumer, de finale te bereiken. Dat resultaat kostte Matthieu Wegh iets minder moeite: met
21-10 en 21-14 werd Ruud Goutier teruggewezen. Die daarmee toch meteen de derde prijs
won, omdat die er was voor beide verliezend halvefinalisten. De finale was dus wel bijzonder:
een strijd tussen de twee TTVB'ers André Leijh en Matthieu Wegh. Zinderend werd het
bepaald niet: met 21-14 en 21-5 liet Matthieu er geen twijfel over bestaan dat hij in vorm was.
Hieronder de totale uitslag en de prijswinnaars in beeld. Ronald kon niet op de gezamenlijke
prijsuitreiking wachten en kreeg dus eerder zijn derde prijs; vandaar dat hij in zijn eentje staat.
1. Matthieu Wegh
6. Henk Karstel
2. André Leijh
7. Peter van der Graaf
3. Ruud Goutier
8. Alex Karremans
3. Ronald Beumer
9. Hans Knijff
5. Hans Vierling
10. Rob de Jong

Overgangsklasse
Voor de overgangsklassers stond er een pittige zevenkamp op het programma. Waar ze, op
twee tafels, de hele dag over konden doen. Geen aansluitende kruisfinales en vervolgronden
dus, de uitslag van de zevenkamp is meteen de einduitslag. Voor ieder waren er dus zes
wedstrijden en dan is het altijd vervelend als iemand op nul eindigt. Gelukkig hier niet.
Weliswaar moet er één de rij sluiten en die 'eer' viel te beurt aan Wim Gerbrands; maar hij
won toch mooi van Borzoo Nabet. Die, met twee overwinningen, vijfde werd. Er waren er
trouwens drie met dat resultaat: naast Borzoo ook nog zijn clubgenoot Evert Izeboud en
SDU'er Gerard Kroon. Het doorslag laten geven van het onderling resultaat veroorzaakte dus
nog het nodige rekenwerk: Gerard zesde, Borzoo vijfde en voor Evert plek vier. Net naast het
podium dus. Dat is bestemd voor hen die nog niet zijn genoemd. Osama Eldawy bijvoorbeeld,
die de helft van de zes wedstrijden won, wat voldoende was voor de bronzen plak. Good old
Henk Fokké verloor er maar één en dat leverde hem een dik verdiende tweede prijs op. Henk
verloor er maar één, en dat kon bijna niet anders zijn dan van de uiteindelijke winnaar: Eli
Geron. Eli won maar liefst zes van de zes en dat is niet niks!
5. Borzoo Nabet
1. Eli Geron
6. Gerard Kroon
2. Henk Fokké
3. Osama Eldawy 7. Wim Gerbrands
4. Evert Izeboud

Eerste/Tweede klasse
De combinatie van deze twee klassen bracht tien deelnemers in het strijdperk. Evenals in de
Ereklasse werden ze verdeeld over twee poules waarna via kruisfinales de prijzen konden
worden verdeeld. En ook hier speelden ook de overigen uit de poules nog verder. Om het
klassenverschil te compenseren was er een handicap van drie punten. Poule 1 gaf een
duidelijke tweedeling te zien. Peter Bredenhorst van HPSV en de EOB'ers Melissa MarieJulie en Chris van der Merwe wonnen van elkaar en bleven gedrieën op één punt steken. De
twee anderen in die poule van vijf gingen dus door naar de halve finale: Thom Steenbergen
won alles en Heleen Stappers verloor alleen van Thom. Een gelijkmatiger beeld kende poule
2. Jean-Michel Marie-Julie bleef zonder winst, Charles van Lochem won alleen van JeanMichel en plek drie was voor Geert Maatjes. Marjolein Wolthoorn speelde weer als vanouds
en bond iedereen aan haar zegekar; Hans Polman ging als goede tweede met haar mee naar de
finaleronde. Dus twee HPSV'ers en twee VVV'ers in die halve finales. Waarin de
Leidschendammers Hans en Heleen het onderspit moesten delven, in de strijd om de derde
prijs ging die naar Heleen. De finale was dus, net als vorig jaar, een HPSV-aangelegenheid.
Marjolein en Thom maakten er een spektakelstuk van en met 21-9, 19-21 en 21-19 was de
hoofdprijs voor Thom.
1. Thom Steenbergen
6. Geert Maatjes
2. Marjolein Wolthoorn
7. Charles van Lochem
3. Heleen Stappers
8. Peter Bredenhorst
4. Hans Polman
9. Chris van der Merwe
5. Melissa Marie-Julie
10. Jean-Michel Marie-Julie

Derde klasse
De Derdeklassers werkten een zeskamp af. En konden daar de hele dag over doen, waar ze
ook gretig gebruik van maakten. Vaak gaat degene die zo'n zeskamp met 'nul uit vijf' afsluit,
met een sip gezicht huiswaarts. Niets is hier minder waar. Grand old lady Kokkie van Leeuwe
(84 lentes) keek, ook na die score, terug op een lekkere tafeltennisdag. Het verliep spannend
trouwens, in deze zeskamp. Niet om de al genoemde laatste plaats. En ook niet zo in de
absolute top. Want met de volle buit, vijf uit vijf, kwam Josine van der Koogh aan het eind
van de dag op de hoogste tree terecht. Knap tweede werd Marijke Leonhardt die, wat
tafeltennis betreft, ook van geen ophouden weet. Maar om positie drie op het podium werd
hard gestreden. Door maar liefst drie kanshebbers, die allen tot twee overwinningen kwamen
en zo eigenlijk de punten van elkaar afsnoepten. Nadat het onderling resultaat tussen hen was
uitgerekend bleek Jan Willem Smits op de vijfde plaats terecht te zijn gekomen en Henk
Hoitingh op de vierde. En …..dat het brons voor Peter van Haaren was.
1. Josine van der Koogh 4. Henk Hoitingh
2. Marijke Leonhardt
5. Jan Willem Smits
3. Peter van Haaren
6. Kokkie van Leeuwe

Algemene Ledenvergadering op 13 juni
Het formele sluitstuk van ons verenigingsjaar is de
Algemene Ledenvergadering. Daarin legt het bestuur
verantwoording af voor wat er gedaan is en ontvouwt
het de plannen voor het komende jaar. En niet in de
laatste plaats kunnen de leden hun zegje doen. Want zo
hoort het in een democratische club als de UBT. De
vergadering is weer in de zaal van SDU in het
Zuiderpark en wel op woensdag 13 juni. De stukken
gaan tegen die tijd naar de verenigingen en verschijnen
dan ook op de website www.ubt.nu.
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Promotie-degradatiewedstrijden

De laatste kans om alsnog te promoveren of voor alsnog lijfsbehoud. Daarvoor zijn de
promotie-degradatiewedstrijden. Deze zijn op donderdag 5 april, in de zaal van SALM in
Wateringen.

Zeskampen
Voor hen die in heel veel wedstrijden heel veel hebben gewonnen, kent de competitie nog een
eervol staartje: de zeskampen. Daarin spelen deze kanjers per klasse tegen elkaar en dat staat
altijd garant voor hoog niveau en spannende wedstrijden. De zeskampen zijn in de week van 9
tot en met 13 april, in diverse zalen. Wie daarvoor in aanmerking komt, krijgt tegen die tijd
een uitnodiging.

En tot slot
De vier eersteprijswinnaars van het Veteranentoernooi in het welverdiende zonnetje.

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