
 

 

 

COMPETITIEDAG: ZATERDAG 17-9-2016 

 

Vorige zaterdag gingen Qjano, Enes en ik naar horst bij TTV Armada omdat wij 

moesten tafeltennissen tegen hun. We waren met zijn drieën en we moesten tegen 

twee van Armada. Het was een jongen en een meisje. We waren ruim op tijd dus 

bleven we eventjes zitten en snel gingen wij al omkleden. Na het omkleden gingen 

we eventjes inspelen en daarna begonnen we met de wedstrijd. Als eerste moest ik 

tegen de jongen van Armada. Het ging goed maar jammer genoeg had ik verloren. 

Het stond toen 1-0 voor Armada. De tweede wedstrijd was Qjano aan de beurt. Hij 

moest tegen het meisje van Armada. Het was best een spannende wedstrijd maar 

Qjano had toch nog gelukkig gewonnen. We waren wel blij dat Qjano had gewonnen 

want aangezien ik had verloren stonden we gelijk. Het stond toen 1-1. De derde 

wedstrijd was de dubbel. Toen moesten Qjano en ik de dubbel doen tegen de twee . 

van Armada. Bij de dubbel konden Qjano en ik goed samenwerken en kwamen we 

niet steeds in de weg bij elkaar waardoor we hadden gewonnen. Hier waren wij ook 

blij mee want nu stond het 2-1 voor Asterix. De vierde wedstrijd was Enes aan de 

beurt. Hij moest tegen de jongen van Armada. Het ging wel goed maar jammer 

genoeg had Enes verloren. Dus stond het 2-2. De laatste wedstrijd was ik weer aan 

de beurt. Dit was een hele spannende wedstrijd want deze wedstrijd zal de beslissing 

bepalen. In het begin ging het wel goed en stond ik 1-0 voor. Maar daarna ging het 

ietsjes slechter en kwam ik 2-1 achter te staan. Daarna werd het heel spannend want 

de rally kwam niet tot 11 maar tot 15. Ik had jammer genoeg niet kunnen winnen. Dat 

was wel jammer. Daarna gingen wij drieën omkleden en chips kopen. Na eventjes 

zitten gingen wij naar huis. We hadden een leuke, sportieve en een plezierige dag. 

 

Getypt door: Dirushan Nagaratnam 


