Tik Hard slaat toe

Het was een gezellige drukte in het VTC te Wamel voor de klassenkampioenschappen van de derde
klasse. Van de 20 spelers die zich hadden opgegeven kwamen er 18 daadwerkelijk spelen. Met twee
poules van 5 en twee van 4 verdeeld over vijf tafels stonden er genoeg poulewedstrijden op het
programma. En na het openingswoordje met uitleg van Eric kon iedereen dan ook beginnen.

Poule A
In poule A namen Jac, Ralf, Xandra, Wim van E. en Jeroen het tegen elkaar op. Wim, de man die het
hele seizoen al in een vormcrisis leek te zitten wist zich dinsdagavond te herkappen. Want met
slechts twee sets tegen wist hij de poule glorieus te winnen. Jac werd met drie overwinningen
tweede.

Poule B
Door het uitvallen van John in deze poule waren er nog vier spelers over .Anthony was duidelijk de
onbetwiste winnaar. Met drie winstpartijen was hij als beste door naar de kwartfinales. Voor de
tweede plaats was het echter spannender. Cees en Gerard waren daar de voornaamste kandidaten.
In hun onderlinge wedstrijd nam Gerard vlot de leiding door de eerste twee sets te winnen. Maar
een wedstrijd tegen Cees is pas echt afgelopen als het laatste punt geslagen is, hij geeft nooit op. En
dat bleek maar weer eens, hij beet zich vast in de wedstrijd en trok na 5 sets alsnog aan het langste
eind. Cees en Anthony mochten dus door. Wim J.kon het tussen al dit geweld helaas niet bolwerken.

Poule C
Ook in poule C was een uitvaller, Henry moest zich helaas afmelden voor de strijd. Deze poule had
een hoog vrouwelijk aandeel. Met Jet en Esther was maarliefst de helft van de spelers van het
vrouwelijk geslacht. Jammer genoeg lieten de mannen in de poule de dames niet voorgaan. Cor en
Marc waren de beste in de poule en gingen samen door naar de volgende ronde. Cor was met drie
overwinningen de onbetwiste nummer één van deze poule.

Poule C
Deze poule werd vooraf de poule des doods genoemd. Met Peter en Maarten stonden hier twee van
de beste spelers van de klasse. Peter had slechts één competitiewedstrijd verloren dit seizoen en
Maarten verloor alleen van Peter (tweemaal). Verder speelde in deze poule outsiders Anneke en
Willy en de onberekenbare Harrie. De vorm had Peter blijkbaar in Boven Leeuwen laten liggen (of
aan Wim van Elk gegeven) want het was niet zijn avond. Na verliespartijen tegen Anneke, Maarten

en Willy was de kwartfinale onbereikbaar. Maarten won al zijn partijen en nadat Anneke in een
spannende partij van Willy won mocht ook zei door naar de kwartfinales.
De kwartfinales
Voor de kwartfinales werd er een tafel tussenuit gehaald zodat de vier wedstrijden wat extra ruimte
hadden en ook was er bij elke tafel een teltafel, met telbord en zelfs met tellers. Waarvoor dank!
Prima geregeld.

Wim – Mark
Kon Wim zijn hervonden vorm doortrekken was de vraag. Ja, dat was de conclusie maar het was net
niet goed genoeg. Want Mark is ook één van de sterkere spelers van de klasse en dus ging het
gevecht over 5 sets. In die laatste set bleek Mark net wat meer te kunnen en zo was hij door naar de
halve finale.

Anthony – Anneke
Vooraf hoopte Anneke al op deze wedstrijd, ze had namelijk nog nooit tegen onze prins gespeeld.
Nou dat heeft ze geweten. De prins was in vorm en met een nette 3-1 overwinning plaatste hij zich
voor de laatste 4.

Cor – Jac
Velen vermoedden dat dit een spannende wedstrijd zou worden. Maar tafeltennis is en blijft een
bijzondere sport. Het spelletje van Jac was precies wat Cor goed lag. Hij speelde heel goed en met
een 3-0 overwinning was hij vlot door.

Maarten – Cees
Maarten was heel blij dat niet Anthony zijn tegenstander was voor de kwartfinale. Het spel van Cees
zou hem beter moeten liggen. Al was er in de competitie een vijfsetter nodig om te winnen.
Vanavond liep echter alles top bij Maarten en nu had hij maar drie sets nodig voor de overwinning.

Halve finale
Weer verdwenen de overbodige tafels waardoor met nog maar twee tafels in de zaal en veel publiek
(vrijwel alle spelers bleven kijken naar de afloop) een echt spannende sfeer ontstond! Erg leuk.

Marc – Atnhony

In de beker, anderhalve maand geleden, wisten beide heren er een spannende wedstrijd van te
maken waarbij Anthony met 3-1 aan het langste eind trok. Blijkbaar was er sindsdien niet zo heel
veel veranderd. Wederom was het een leuke wedstrijd en wederom was de einduitslag 3-1 in het
voordeel van Anthony. Hiermee stelde Anthony een Tik Hardfinale veilig.

Cor – Maarten
Maarten was in vorm en daar kon Cor geen grip op krijgen. Dat is eigenlijk de samenvatting van de
wedstrijd. Pas in de derde set kwam Cor goed in zijn spel maar met 14-12 wist Maarten alsnog aan
het langste eind te trekken.

3e/4e plaats
Marc- Cor
Een prachtige spannende wedstrijd ontspon zich op de tafel bij het podium. Beiden heren gingen vol
voor de 3e plaats. Marc wilde graag voorkomen dat er een geheel Tik Hard podium zou ontstaan. Cor
wilde uiteraard graag wel die derde plek pakken. Ook dit werd weer een vijfsetter. In de laatste set
was Cor duidelijk de betere en hij wist deze ruim binnen te halen en zich zo te verzekeren van de
derde plek!

Finale
Anthony – Maarten
Deze avond was er niet alleen tafeltennis in het VTC, de carnavalsvereniging had namelijk zijn
vergadering ook in het dorpshuis. Voor deze finale kwamen alle mannen van de raad van 11 en het
bestuur naar de grote zaal om hun prins Anthony te steunen. Samen met alle spelers van de derde
klasse die al zaten te kijken werd het een gezellige drukke boel! Voor Maarten is Anthony trouwens
een angstgegner, al jaren weet hij niet van hem te winnen. Maar tot deze avond was Peter dat ook
voor Maarten dus misschien kon hij ook deze drempel overwinnen. Het begin was voorvarend voor
Maarten, hij vloog uit de startblokken en won de eerste set met 11-3. Misschien was Anthony onder
de indruk van al die fans voor hem of misschien was het de wat andere tactiek van Maarten. De
tweede set was een totaal andere. Een set zoals de twee Tikharders hem vaker spelen. Het ging
constant gelijk op en beide spelers hadden diverse setpoints. Uiteindelijk trok Maarten aan het
langste eind met 16-14 (als ik me niet vergis). De derde set was een kopie van de tweede. Wederom
gingen beide heren gelijk op. Maarten wist bij 10-9 een eerste matchpoint te veroveren. Tot grote
teleurstelling van zaal belandde de volgende service van Anthony in het net waardoor de wedstrijd
prompt afgelopen was. Jammer dat het zo afliep maar Maarten was er niet minder blij om.

Zo eindigde een mooie tafeltennisavond in het VTC, na wat felicitaties was het tijd om naar de bar te
gaan voor de prijsuitreiking. In de drukke bar kreeg Eric iedereen stil met mooie woorden en daarna

kon hij de prijzen uitreiken. Voor Marc was er slechts een applaus en voor de drie Tik Harders waren
er mooie bekers. Niemand mistte de opnaaiplaatjes. Dat er voor de top drie prijzen zijn viel zelfs
bijzonder goed! En nadat Cor, Anthony en Maarten hun zilverwaar in ontvangst hadden genomen
was het tijd voor biertjes en nog veel napraten!

Hartelijk dank MWTB voor de prima organisatie en alle aanwezigen voor de gezelligheid, sportieve
strijd en bedankt voor het helpen tellen en het opruimen van de tafels!

