
Het tafeltennis jaarverslag over seizoen ’21 – ’22.

Gelukkig was de lock down pauze niet zo vreselijk lang dit seizoen. Zonder goede gezondheid kan je

ook niet goed spelen, dus het moest maar. Desondanks valt er genoeg te vieren als je het seizoen

over ziet. Het 1e team met Joost en Fabian wist kampioen te worden in de 2e klasse en handhaafde

zich mooi in de 1e klasse: prachtig! In het voorjaar volgde het 2e team het voorbeeld: Ron en Ton

kampioen in de 3e klasse en zij sluiten nu mooi aan in de 2e klasse. Hopelijk lukt het handhaven. Bijna

was ook het 3e team kampioen geworden in de 4e klasse: gedeeld 1e, maar geen kampioen vanwege

het onderlinge resultaat met Tiel. Twee keer 3-2 verloren van hen, door het dubbel: scheelde een

snippertje slechts! Toch ook een prachtige prestatie van Martijn, Yannick en Denise.

Als ik het hele beeld overzie hebben we een stabiele groep veteranen, die vaak gedreven onderling

de krachten meten met veel plezier en goede gesprekken tussendoor. Dan een helaas nog te kleine

groep jeugd, waar Ellie en Marten enthousiast blijven training geven. Ondanks clinics, gratis middag

training en op dit moment de Sjors Sportief actie, is er nog te weinig aanwas. Blijft zorgelijk. Bij de

senioren wel een stabiele groep met ook een beetje groei, dat is mooi. Het blijft wel jammer dat de

beheerder na de wedstrijden vaak het café niet opent, waardoor we geen kans krijgen onze gasten

wat drinken aan te bieden en de brood nodige gezelligheid te laten groeien. Het is triest dat men de

commercie voor laat gaan. Financieel sloten we af met een beperkt verlies en voorzien dit ook voor

het komende seizoen. Gelukkig hebben we genoeg reserves om dit te kunnen dragen, al geeft dit

geen garantie voor de toekomst. We blijven proberen nieuwe leden erbij te krijgen. Via Oktober

actief en de Nationale Sportweek, Sjors Sportief voor de jeugd en stukjes in de krant om goed

zichtbaar te blijven, hopen we de groei er in te houden. Nodig ook eens iemand uit!

De toernooien, prima geleid door Fabian, leverden de volgende eindstanden op:

Kampioen enkelspel Joost (nog steeds onverslaanbaar…)

Kampioenen dubbelspel: Fabian en Martijn. Gefeliciteerd mensen!

Tot slot mijn grote dank aan onze vrijwilligers: Marten, Ellie,

Derk, Harry, Ron, Fabian, het Veenland bestuur en Ryan: zonder hun mede werken zou ik dit werk

niet lang volhouden! Groetjes, Gerrit van Veen.


