
NEDERLAAGTOERNOOI   OVERSCHIE. 
 
Op 23 mei van dit jaar werd weer het Nederlaagtoernooi op uitnodiging van TT Overschie gespeeld. 
Als gevolg van speciale omstandigheden was het dit jaar wat lastiger een viertal teams af te 
vaardigen. Een bijkomend probleempje is de klasse indeling van de afdeling Gouda waarin onze 
teams 2 t/m 8 spelen en de klasse indeling van Holland West waarin Overschie speelt. Kent HW  
klasse 2 t/m 6 dus 5 klassen, Gouda kent 2-prom. t/m 5-degr. dus  8 klassen. Uiteindelijk had ik 4 
teams en wel: team 1 bestaande uit Dirk Broere, Rob Jasperse en Reggy Braakhuis in 3-prom. =~ 3e 
HW, team 2 met Adri Ruijgrok, Wim Kunst en Sylvia Groeneweg in 4-prom. =~ 4e  HW, team 3 Ruud 
Polak, Bert Laurense en André Adams in 4-prom. =~ 5e  HW  en team 4 in 5-prom. =~ 5 á 6e  HW. Ik 
ben er zelf niet bij geweest  dus is het geen ooggetuige verslag maar uit betrouwbare bronnen heb ik 
vernomen dat het net als voorgaande jaren een gezellige avond is geweest en dat men lekker heeft 
gespeeld. Het heet een Nederlaag toernooi, dat is het o
NTTC. 

ok echter weer niet voor Overschie maar voor 

 De uitslagen waren Overschie – NTTC: team 1: 7-3; 
                                                                team 2: 5-5;  
                                                                team 3: 4-6 en  
                                                                team 4: 5-5. 
 

George Berger.  
OUDER-KIND TOERNOOI 2002. 
 
Op zaterdag 15 juni 2002 werd het Ouder-Kind toernooi gespeeld. Dit is en dubbeltoernooi waarbij 
een jeugdlid samen met één van zijn ouders een dubbel vormt en deze dubbels een halve competitie 
afwerken. 
Het samenstellen van deze dubbels is wat lastig, want het feit dat het jeugdlid tafeltennist betekent 
niet automatisch dat één of beide ouders ook een balletje kunnen slaan. De ouder hoeft zeker geen 
begenadigd tafeltennisser te zijn, maar enige kennis en vaardigheid is wel noodzakelijk. 
Opvallend was dat alleen jeugdleden die competitie speelden zich hadden aangemeld, waarvan er 
weer drie waren wiens vader ook bij NTTC competitie speelt en een senior-NTTC-er zich 
beschikbaar had gesteld om door een jeugdlid geadopteerd te worden. Tevens was er een team dat 
uit twee spelers van het eerste jeugdteam bestond, de één als “kind” de ander als “vader”. Door deze 
kunstgrepen deden er toch 9 teams mee. Hier werd dus een halve competitie van 8 wedstrijden 
gespeeld onder de conditie “best of three” met 11 punten per set, echter met een telling van 2-0 of 2-
1, hetgeen betekent dat bij een verlies in 3 sets toch 1 punt gescoord wordt waarmee een 
gespreidere eindstand bereikt wordt.  
 
De teamsamenstellingen met bijbehorend resultaat zien er als volgt uit: 
 
1. Vincent – Bert     15 punten 
2. Danny – Dennis     15      ,,    ,  verloren van 1. 
3. Renzo – Christian 14      ,, 
4. Maarten – Anton   13      ,, 
5. Willem – George   11      ,, 
6. Cyntia – Hans       5      ,, 
7. Yorick – Hans       4      ,, 
8. Erik – Harry       3      ,, 
9. Tessa – Romana     3      ,,    ,  verloren van 8. 
 
Opvallend is dat het winnend en verliezend dubbel, of te wel top en poedel, van dezelfde familie zijn. 
Ook als opvallend mag genoemd worden dat er jammer genoeg maar één moeder meedeed en dat 
uitgerekend deze moeder-dochter combinatie als laatste eindigde. KOM OP MOEDERS, DOE DE 
VOLGENDE KEER OOK EENS MEE. Dit laatste geldt ook voor de niet competitie spelende 
jeugdleden, het is net als vroeger met de Olympische Spelen, meedoen is belangrijker dan winnen. 
Ook voor dit toernooi gold: er is met volle inzet om de punten gestreden ook al lag de 
tafeltennistechnische kwaliteit van de verschillende dubbels nogal uit elkaar,  het was een wel 
besteedde en gezellige ochtend. 
Hopelijk tot de volgende keer, George Berger.   


