'ïafeltennis jeugd

TTUP lrlasse

apart

In de najaarscompetitie 2015 van
de ilederlandse Tafeltennis Bond
West speelden drie jeugdteams van
de Tafeltennis Vereniging Pijnacker
(ffVP) tret rubbervan de batjes.
Vooral het eerste team liet zien dat ze
een klase apart waÍen, een verslag.

Op rz september speelt het eerste
jeugd team tegen Twenly-one Up
thuis in 'Het Baken' in de derde klasse. Jonathan Rietveld, Rick Huizer en
Timber Lock spelen een prima wedstrijd en van de totaal te behalen tien
punten, weten ze er acht in Pijnacker
te houden en laat Jonàthan alle drie
zijn tegenstanders in het stofbijten.
De week daarna gaan Timber, Rick en
Rik Baetens om bezoek in Delft bij
Phoenix en zetten ze met speels gemak de tègenstanders opzij en behalen de maximale winst van tien punten.
Deze trend zetten de jongens tegen

de overige tegenstanders gewoon
door en na zeven van de tien te spelen

wedstrijden zijn ze al oflcieus kampioen, Ze staan meer dan dertig pun.
ten voor op de nummer twee en dat
is echt een geweldige prestatie.
Afgelopen week speelden Jonathan,
Rick en Rik de laatste wedstrijd in
Rotterdam tegen de nummer twee
Alexandria'66 en werd het 3-7. In de

einduitslag bleven ze de nummer
twee 32 punten voor. Geen wonder,

want Jonathan speelde 9Sz, Rick
9rz, Rik 77<vo en Timber 65v.. GeÍelíciteerd jongens en volgend jaar naar
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waardoor de jongens van TTVP konden toeslaan. Ze werden uiteindelijk

kampioen met

vijf punten voor-

sprong op Tavenu en Kevin was de
kopman rriet 757.. Een mooie prestatie en volgend jaar gaan ze een klasse
hoger spelen, de derde.

de tweede klasse.

Ook het tweede team begon de com-

petitie goed, maar Kevin Laban, Bart
Janssen en Ryan Verbaan moesten
Tavenu uit Numansdorp lang voor
zich laten. Dat team maakte echter in
wedstrijd een misstap,

de voorlaatste

Het derde team speelt in de pupillen
C klasse en Doeke van Wayenburg,
Jeroen Schreur, Oliver Boros en Thijs
Dekker gaan prima uit de startblokken. Op de helft van de competitie
staan ze bovenaan en is er een kans

dat alle drie de jeugdteam kampioen
worden. Helaas kan kopman Doeke
één wedstrijd niet meespelen en
wordt met z-8 verloren. Uiteindelijk
worden de jongens derde en speelt
Doeke een prachtige percent age:83r..

Aangezien de jeugd de toekomst
heeft, ziet de toekomst er voor de
TTVP er rooskleurig uit. Maar natuurlijk is ze altijd op zoek naar nieuwe leden om nog meer mensen te
laten genieten van deze mooie sport.
Voor informatie kunt u altijd terecht
op de internet site: www.ttvp.nl

