
Tafeltennis toernooi  Weert.        

 

Alweer een drie weken geleden ging weer een afvaardiging van Asterix 

naar het altijd gezellige Weert om ons jaarlijks tornooi te spelen. 

Onze vaste krachten Debby Kipp en Dave Bol werden dit maal versterkt door het grote talent 

Bas Bogie en onze nog ongeslepen diamant Christina Willems. 

 

Ger van de Hogen kwam weer op een onmogelijk vroeg tijdstip ons ophalen en met twee 

spelers en de nieuwe bondscoach (speciaal ingehuurd voor Debby Kipp) gingen we op weg 

naar Weert.  

Onderweg was al duidelijk dat de spelers op scherp stonden want vooral Christina kon haar 

mondje niet houden. Daar hebben ze in Weert echter een mooi antwoord op.  Vlaai !! 

Na de weer heerlijke vlaai en koffie moesten we gelijk aan de bak. 

Debby ,pas gepromoveerd van de vijfde naar de vierde klas, liet er geen gras over groeien. 

Zij speelde zeer degelijk en met behulp van de zeer strenge coach werd zij eerste in haar  Poule. 

Bas Bogie, gecoacht door zijn vader en een hele fanclub , speelde ook goed. Ondanks een 

slippertje werd hij toch eerste in de poule. 

Dave Bol gecoacht door John Peters was weer ouderwets op dreef en dat betekende dus veel hard 

bevochtte overwinningen en nederlagen maar het is elke keer weer een genot om hem bezig te 

zien. Vooral zijn modieuze kapsel deed bij veel vrouwen de harten sneller slaan. 

De grootste verrassing was echter Christina Willems. Wat we van haar konden verwachten 

was een groot raadsel. Voor de eerste keer mee zonder mam en pap en gesteund door de 

zeer gedreven coach Ger was het toch een doet ze het of doet ze het niet ervaring. 

Nou in Weert hebben ze het geweten. Als een jonge godin speelde ze frank en vrij en zo 

hadden we haar zelfs nog nooit op de training gezien. 

Op 2 puntjes na haalde ze de hoofdronde niet. Maar van echte cracks zoals Angela van 

Panningen werd moeiteloos gewonnen. 

Het was dan ook logisch dat Christina winnares werd van de verliezers competitie en een 

welverdiende medaille was haar zeer verdiende loon. 

Dave moest in de tussenronde in 5 sets zijn meerdere herkennen aan een schone dame. 

Zij was niet onder de indruk van Dave zijn kapsel. Helaas. Maar weer lekker gespeeld kerel. 

 

Debby speelde goed en moest in de halve finale aantreden tegen een nieuweling die we nog 

niet konden. Een heel aardige jongen maar vele vroegen zich wel af wat hij op dat toernooi 

deed. Was echt niks van een handicap te merken of te zien bij die jongen. 

Debby verloor helaas deze halve finale en won daarna de strijd om de derde plaats. 

Extra zuur was het dat de jongen van wie zij verloren had, het toernooi won en zijn beker 

afstond aan de verliezer van de finale. Dat had hij ook in de halve finale kunnen doen. 

Maar ja. Debby je bent ontzettend goed bezig meid. Ga zo door. 

 

Ten slotte Bas Bogie. Dit mega talent wisselt de mooiste sets af met helaas wat mindere. 

Vooral tegen mooie Dames wil hij wel eens cadeautjes weggeven. 

Maar tegen echte goede spelers laat hij gewoon zien wie the Boss is. 

Na een geweldige halve finale van hem volgde een moeizamere finale die hij gelukkig wel 

won. Bas Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. 


