1/3

afsluiting training 2018-2019 recreanten Veenshuttle
Na 8 training sessies die begin januari starte werd op 21 maart een afsluitings toernooi gespeeld
met bijna alle training deelnemers.
Deze 2e training serie werd ik geassisteerd door Jan van Kempen wat de mogelijkheid gaf om
meer persoonlijke aandacht / assistentie te geven bij de trainingen en ! 2 weten meer dan 1 want
een andere kijk en ervaring met bepaalde slagen geeft soms een 'op maat oplossing' voor
sommige deelnemers om het maar mooi te zeggen. Dus een waardevolle aanvulling.
Gelukkig heeft Jan al een toezegging gedaan voor de komende training periode. ;-))
Qua deelnemers aantal voor dit toernooi ontstond een ideale, bijna unieke situatie, namelijk 8
dames en 8 heren.
Een in mijn ogen unieke mogelijkheid om 2 teams te formeren van 4 dames en 4 heren.
Deze teams moesten eerst samengesteld worden en na een soort van lootjes trekken ontstond
een team 'Groen' en een team 'Oranje.

Erwin, Jessica, Anja, Ellen, Cynthia
Hanno, Eric, Arjon.

Roel, Sander, Adelheid, Rob, Albert
Isabelle, Dascha, Joyce.

Beide teams moesten per ronde een Dames dubbel een Heren dubbel en een Gemengd dubbel
koppel op de banen 1, 2 en 3 zetten met een totaal van 8 rondes. !
Om e.e.a. ordelijk en goed verdeeld te laten uitvoeren werd er een 'teamcaptain ' gekozen die
de indeling van die koppels moest uitschrijven en inleveren bij de wedstrijdtafel.
Ieder team lid moest uiteraard even veel spelen, een puzzel op zich bleek achteraf.!
Anja en Roel werden door hun teams bijna unaniem als captain aangesteld en aan hun dus de
'moeilijke taak’ om deze indeling voor de dubbels te maken.
Deze team captain opdracht bleek veeeel moeilijker dan gedacht en koste veeeel tijd. Waarbij
dus bleek dat het organiseren van een toernooi best ingewikkeld kon zijn . . .
Toch is het gelukt en zijn alle partijen gespeeld !
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De uitslag !
Hieronder zien jullie het score vel van dit toernooi. Er werd per ronde een wedstrijd tot 21
gespeeld. Bij 11 wisselen van helft.
Winst betekende 1 punt voor het winnende team. Mocht het gelijk opgaan dan werd de wedstrijd
bij 20-20 gestopt en kregen beide teams 1 punt.
Om het nipt verliezende team een hart onder de riem te steken werd er bij een uitslag met een
verschil van minder dan vier, 2 punten aan de winnaar en 1 punt aan de verliezer toegekend.
Zo had ik achter de wedstrijd tafel ook nog wat te doen ;-)
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werd
Het groene team
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Na dit enerverende mini-toernooi natuurlijk de prijs uitreiking in café DeWave met een
hapje en een drankje oftewel het verbrassen van het trainingsgeld !

Dank jullie voor het enthousiasme tijdens het afgelopen seizoen en graag tot september als het
nieuwe seizoen weer van start gaat . . .

Ron Sabbé
recreanten trainer Veenshuttle

