Shot’65

uit Dordrecht winnaar van het 14e Unicum
voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen.
Zaterdag 11 juni j.l. hadden we weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen,
georganiseerd door tafeltennisvereniging Unicum uit Geldrop .
Dit toernooi werd alweer voor het 14e achtereenvolgende jaar georganiseerd
Het weer was die dag een beetje wisselvallig. De zon heeft zich ondanks de slechte
voorspellingen toch laten zien en ondanks 2 flinke buien, ging men tot de laatste wedstrijd door
om de beste prijs te behalen die voor hun team mogelijk was.
Wederom waren de reactie van de deelnemers positief: het weer viel niet tegen, het bier en de
andere dranken smaakten goed, de broodjes frikadellen en kroketten waren heel lekker.
Er hadden dit jaar 16 teams ingeschreven.
Alle teams hebben 8 wedstrijden van 15 minuten gespeeld.
De tafeltennissers van de 16 teams uit 12 verenigingen, waarvan The Backhands en Wanzl
Belcrum met 2 teams en gastvereniging Unicum met 3 teams hebben laten zien dat ook zij met
een voetbal aardig uit de weg te kunnen.
Er werden op de velden van VV Braakhuizen in Geldrop fanatiek maar uiterst sportief gestreden
om een plaats in de finales.
Er werden 64 wedstrijden van 15 minuten gespeeld alvorens bekend werd dat het team
“Shot’65” van TTV Shot’65 uit Dordrecht dit jaar de winnaar zou zijn. Zij versloegen in een
boeiende finale “komt dat schottttttt!!!!” van TTV Nieuw Vennep. De wedstrijd werd beslist
door de befaamde shoot-outs die bij ons toernooi genomen worden bij een gelijkspel.
De derde plaats was voor het team “Blijf van mijn bier af” van The Backhands uit St willebrord.
Zij wonnen de troostfinale van “Smash’76” uit st. Annaland.
Het team “De kampioen van dit jaar” van TTV Elsloo’72 uit Elsloo wonnen de zo fel begeerde
Fair–play cup.
Zoals je ziet komen de teams uit diverse delen van Nederland.
Nadat om 19.00 uur in de zaal van Unicum de prijsuitreiking plaatsgevonden had, volgde er een
gezellige feestavond met de gebruikelijke barbecue.
We zijn nog tot in de late uurtjes doorgegaan.
Namens TTV unicum willen we alle deelnemers en alle vrijwilligers bedanken voor wederom
een fantastische dag.
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