
 

Tafeltennistoernooi 31 augustus 2014 bij TTC Armada in Horst 

 

Het tafeltennisseizoen is goed ingeluid bij Armada in Horst. TTC Armada had een 

toernooi voor de jeugd georganiseerd. Dat was een leuk begin van het sportieve 

tafeltennisseizoen.  

Het toernooi in de ochtend was voor startende tafeltennissers en voor jeugd in klasse 

5.  Er waren 19 kinderen uit Helden, Nederweert, Horst, Tegelen en Blerick. De 

kinderen waren serieus bezig met hun sport en gingen er helemaal voor. Bij de 

starters deden Rory Driessen, Enes Kale en Eva Luna van Brug mee. Bij klasse 5 

deden Kendra Driessen en Tim van Brug mee. Ze hadden beide hun eigen groep 

tegenstanders waar ze tegen speelden. De starters hadden 2 pools waarvan in een 

2e ronde nog bepaald moest worden wie winnaar werd van beide pools. De starters 

hebben dus aardig wat wedstrijden gespeeld wat zorgde voor flink wat kleur op de 

wangen.  

De kinderen moesten zelf tellen, dit was wel wat moeilijk voor de starters. Her en der 

speelden ze wel tot 20 punten of nog meer, hoewel ze echt zelf dachten dat ze pas 

bij de 11 waren. Ze hadden er in ieder geval veel plezier in en daar gaat het om.  

De uitslagen waren als volgt voor onze tafeltennissers: 

                            Eigen pool:    Totale groep starters (11 kinderen): 

Rory Driessen         2e    4e 

Enes Kale               3e    6e 

Eva Luna van Brug 4e    8e 

 

5e klasse (8 kinderen): 

Tim van Brug 4e 

Kendra Driessen 8e 

Het was een leuke ochtend in Horst en we hopen vaker met de jeugd op pad te 

kunnen gaan om dit soort wedstijden te spelen. De kinderen leren er veel van en ze 

worden gestimuleerd om tijdens de trainingen aandacht te geven aan zaken waar ze 

tijdens de wedstrijden tegen aan lopen. Tijdens de echte wedstrijden zijn ze toch wat 

fanatieker bezig dan tijdens de trainingen. Dan zie je ook pas hoe goed ze eigenlijk al 

kunnen tafeltennissen. Wij hebben hele goede slagen gezien bij de dames en heren. 

Knap hoor! 


