Verslag van het OTC Toernooi op zondag 8 maart 2020 bij ttv Alexandria ´66 te Rotterdam
Op zondag 8 maart j.l. was het weer de beurt aan ttv Alexandria ´66 voor de organisatie van een OTC-toernooi.
De organisatie was ook dit jaar in handen van Nico de Lange en Rob van den Maagdenberg. Anja Pheiffer, maakte
die morgen ter plekke een heerlijke verse kippensoep klaar, terwijl Ria Boomman alvast de broodjes smeerde. De
deelnemers werden ontvangen door Nico, die daarbij zorgde voor de financiële afwikkeling van de inschrijving en de
verkoop van enveloppen met loten. Die loterij met vele leuke prijsjes zorgt er o.a.voor, dat we er als vereniging nog
wat aan overhouden en we de deelnemers een lunch kunnen aanbieden. Rob en Hans Swart zorden intussen, dat de
tafels er blinkend bij stonden.
Precies om 10 uur was de laatste deelnemer binnen, zodat we na de koffie
met cake ook op tijd konden beginnen. Er waren gelukkig geen last minute
afzeggingen, dus nadat Nico de aanwezigen van harte welkom had geheten
en Rob de indeling van de 5 zevenkampen en één achtkamp bekend had
gemaakt, kon de strijd losbarsten. Per poule kon er op twee tafels gespeeld
worden, waardoor we op een redelijke tijd de prijsuitreiking zouden kunnen
doen. Rond half één werd er een pauze ingelast om samen te genieten van
de soep en een lekker broodje. Met spontane hulp van Els Visser werd
gezorgd dat na afloop van de lunch het vele vaatwerk snel werd verwerkt en
weer schoon de kast in kon. Achter de bar stond in de ochtend Paul Pronk en
‘s-middags nam Timmy Cheung het van hem over. Waarvoor onze hartelijke
dank.

Dan natuurlijk ook een verslag van de toernooi dag zelf: 43 Deelnemers en
deelneemsters uit diverse uithoeken van ons land wisten hun weg te vinden
naar Matchpoint en konden na het inspelen en het net na 10 uur afroepen
van de indeling van de 6 poules gaan starten met de wedstrijden. Hierbij
moest er gespeeld worden voor “best of three” in games tot 21 punten.
Hoewel bij de indeling per poule zo goed mogelijk was gekeken naar de
krachtsverhoudingen op basis van rating en zelf opgegeven wedstrijdklasse,
was er niet altijd aan te ontkomen, dat er soms wat te grote verschillen
waren. Daar is nou eenmaal niet aan
te ontkomen als er veel meer
aanmeldingen voor een bepaalde
klasse dan in een andere. Door met
twee tafels per poule te spelen, kon de prijsuitreiking al om half vier plaats
vinden, wat voor veel deelnemers zeer welkom was. In het kader van de
naderende lente, bestonden de prijzen dit keer uit goede gevulde
paasmaandjes en paashazen. Dat het weer een zeer geslaagd toernooi was,
bleek vooral uit de vele complimentjes, die de organisatie in ontvangst mocht
nemen. Onze dank gaat dan ook uit naar onze vrijwilligers, die deze dag
mede mogelijk hebben gemaakt.
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Een overzicht van de winnaars:
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3 poule 2
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1 poule 4

Poule 6 met 6e en 7e klassers werd gewonnen door Nico van der Zanden (Alexandria ’66).
Tweede werd Jan Verbakel (Avanti) en de derde plaats was voorJozé Maitimu (Alexandria ‘66).
Poule 5 met vooral 5e klas spelers werd gewonnen door Bert Brinkman (Hellevoets Effect). De
tweede plek werd opgeëist door Marianne van Laarschot (Otio) en de derde was voor Artur
Jasiciewici (Scyedam).
Poule 4 werd ook door 5e klasse spelers bezet en leverde een overwinning op voor Saskia de
Jong (Gorkum). Tweede werd Gerard de Man (Hellevoets Effect) en derde werd Sjoerd Rijpma
(Alexandria ‘66).
Poule 3 bevatte 4e en 5e klassers en werd gewonnen door Willem van Hoorn (Boomgaardshoek).
Hier was de tweede plaats voor Dirk Overgaauw (Salamanders) en de derde voor Ka Hing Wong
(Alexandria ’66)
Poule 2 was een mix van 3e en 4e klas, waarin Johan Mastbroek (Phoenix) de winnaar werd,
terwijl Dirk Schouten (Boomgaardshoek) beslag legde op de tweede plaats en James Geraerts
(Son en Breugel) derde werd.
Poule 1 had een sterke bezetting met 2e en 3e klasse spelers. De overwinning ging hier naar Bert
Kwint (Zaandam). Tweede werd Eddy Nieuwenbroek (Leliestad) en derde de winnaar van vorig
jaar, Leo Brands (Oude-Tonge).
Wij hopen volgend jaar wederom een net zo gezellig en sportief deelnemersveld te mogen
begroeten als dit jaar en bedanken iedereen voor hun positieve aanwezigheid en inzet.

Met vriendelijke groet,
De organisatie (Nico de Lange en Rob van den Maagdenberg)
ttv Alexandria ´66 te Rotterdam

