
Openingstoernooi 4 september 2010 
Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe zaal werd er op 4 september een openingstoernooi 
georganiseerd voor leden, ex-leden en inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel die elders competitie spelen. 
 

 Op uitnodiging van NTTC kwam wethouder Jan Verbeek 
halverwege de dag ook even kijken. Zonder zijn medewerking en 
die van de Gemeente de afgelopen jaren, zou het huidige 
onderkomen nooit gerealiseerd kunnen zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een woord van dank was hier dan ook zeker op zijn plaats. Onder 
toeziend oog van de Wethouder ontving Fred Admiraal van 
voorzitter Frans Duijve het ere-lidmaatschap in de vorm van een 
glazen druppel, als symbool voor alle zweetdruppels die hij de 
afgelopen veertig jaar voor de club heeft gelaten. Wij zijn Fred 
zeer dankbaar voor alle inzet de afgelopen jaren. 

 
In totaal streden er van 10:00 uur tot 16:00 uur 24 spelers om de titel: Kampioen van Nieuwerkerk. In twee 
groepen van twaalf man werden in de ochtend de poulewedstrijden gespeeld.  
 
Daarna werd de aanwezigen een lunch aangeboden door NTTC, geheel verzorgd door de familie Stapels, die 
geheel aanwezig was en het heel lekker had gemaakt!!! 
 
Na de door NTTC aangeboden lunch werd er ’s middags middels het afvalsysteem gestreden voor de titel. 
 
In de tweede groep werden de halve finales gespeeld door drie NTTC-ers (Brord van Westing, Ton de Jong en 
Ruud Polak) tezamen met Martin Klop (Alexandria ’66). In de halve finales bleek Brord te sterk te zijn voor 
Ton de Jong en won Ruud van Martin Klop. In de finale tussen de twee NTTC-ers moest Ruud het onderspit 
delven tegen Brord, die tijdens toernooien veelal onverslaanbaar blijkt te zijn.  
 
In de sterkste groep deden drie deelnemers mee die buiten Nieuwerkerk competitie spelen. Mario van der Brink 
(FVT), Eric Kervezee (Vriendenschaar) en Peter v.d. Weide (Twenty-One Up) zorgden tezamen met het 1e en 
2e team van NTTC voor een sterke bezetting. 
Deze drie niet-NTTC-ers behaalden alle drie een plaats in de halve finale. NTTC’s sterkste man Eric 
Disseldorp, was de andere halve finalist. 
 
Doordat Peter van de Weide na 14:00 uur verhinderd was, werd zijn plaats ingenomen door Danny v.h. 
Groenewoud. Eric won in een spannende vijfsetter van Danny en Mario won met 3-1 van Eric Kervezee. 
 
In de finale tussen Mario (2e divisie)   
en Eric (hoofdklasse) werd het  
klasseverschil tussen beiden  
duidelijk weergegeven met een 3-0  
overwinning voor Mario, waardoor  
hij zich de eerste officiële  
tafeltenniskampioen  
van Nieuwerkerk mag noemen. 
 
 
 

 Al met al was het een zeer geslaagd evenement dat volgend 
jaar zeker een vervolg zal krijgen. 

   


