Verslag NG-criterium Hasselt 25/11/18
Op zondag 25 november namen 21 spelers deel aan het eerste criterium voor nietgeklasseerde spelers te hasselt. Ongeveer de helft van de spelers was aangesloten bij een
federatie. Voor het andere deel was dit toernooi hun debuut tot de tafeltenniswereld.
Doordat alle deelnemers mooi op tijd waren, kon het toernooi stipt om 10u starten. De
deelnemers werden verdeeld over drie poules van vijf en één van zes. We zagen vele leuke
wedstrijden. Sommige debutanten konden zelfs enkele competitiespelers verrassen.
Opmerkelijker was echter de gemoedelijke sfeer gedurende het toernooi. Iedereen was erg
sportief. Vaak werden er ook tips en tricks gedeeld om nog beter te worden in het spel.
Tegen de middag waren alle poules gespeeld en was het tijd voor een kleine pauze. Chef kok
Robin zorgde ervoor dat de deelnemers van een lekkere spaghetti konden genieten.
Ondertussen kon iedereen elkaar ook beter leren kennen met een drankje in de hand.
Na de pauze werd er aangevangen met de tabellen. Er werd besloten om niet met
rechtstreekse uitschakeling te werken, maar om verder te spelen tot de eindpositie bepaald
was. De eerste twee van de poules speelden voor plaats 1-8, nummers drie en vier gingen voor
plaats 9-16 en de andere vochten voor de plaatsen 17-21.
In de halve finales namen Johny Putzeys en Theo Coosemans, beide lid van vriendenclub
Runkst, het op tegen respectievelijk Grzegroz Sznajdrowski en Roel Swinkels. Johny deed wat
hij kon maar sneuvelde tegen de sterke Pool Grzegroz. Theo liet zien op leeftijd geen maat
staat en nam de jonge Swinkels te grazen (leeftijdsverschil van maar liefst 47 jaar!). In de finale
was het echter opnieuw Grzegroz die te sterk bleek en zo de titel bemachtigde. Johny
vervolledigde het podium door net als in de poule van Roel te winnen.
Stipt om 14u waren alle wedstrijden gespeeld. Nadien volgde een leuke prijzenuitreiking. We
kunnen terugkijken op een geslaagde eerste editie. Vele goede reacties werden gegeven door
de deelnemers. Daarnaast is er nu ook contact gelegd met de recreatieclub RTTK Runkts,
waarmee in de toekomst een vriendschappelijke wedstrijd zal worden georganiseerd. Op naar
volgend jaar waar we mikken we op 30 deelnemers!
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