Alweer de 14e Open Udense kampioenschappen!
Afgelopen zondag 24 November streden oud en jong, recreanten, competitiespelers, prominenten
en oud internationals om de felbegeerde beker(s) te bemachtigen.
Er wordt teruggekeken op een geslaagd toernooi dat groeiende is. Dit jubileumjaar hadden we een
uitzonderlijk hoge opkomst. Dit betekende grote poules en veel verschillende tegenstanders. Ook
de Udense prominenten en oud internationals waren in aantal goed vertegenwoordigd dit jaar. De
ping pong klasse, een klasse waarin je zonder ervaring kunt meedoen, was ook goed
vertegenwoordigd. De leden van Scouting Jeanne D'Arc hebben weer geweldig geholpen.
De sfeer was gedreven en sportief en menigeen had zweet op het voorhoofd. Na een intensieve
dag van snel voorbij vliegende balletjes, waren er overwinnaars die toch echt de beste van die dag
bleken. In de A-klasse: Luuk Mulders (TTV Never Despair). De B-klasse: Wim Bloemer (TTV Die
Meede). De C-klasse: Frank Hoeke (geen vereniging) en de D-klasse: Debbie Hannis (TTV Swift
’36). Bij de jeugd in de E-klasse: Jeroen Buijs (Smash ’73/YOB) en in de F klasse: Ilja van Oort
(Smash ’73/YOB). In de pingpong klasse speelde Perry van der Wal zich naar de eerste plaats.
De Smash’73/YOB leden hadden het, buiten bovenstaande winnaars, erg goed gedaan met een
derde plaats voor Rene de Klijn (B-classe) en Henk van Heeswijk (D-klasse). Bij de jeugd waren er
nog meer smashers’73/YOB in de top 3. In de E-klasse werd Pepijn Hoeke tweede naast winnaar
Jeroen Buijs. In de F-klasse won Jasper de Klijn zijn eerste beker met een derde plaats naast de
winnaar Ilja van Oort.
Bij de prominenten verdedigde titelhouder gemeentesecretaris Jeroen Smarius zich tegen
nieuwkomer Erik Jansen directievoorzitter Rabobank Uden en moest zijn beker prijsgeven. Voor de
derde keer op rij waren het smasher ‘73/YOB Han Gootzen en Erwin Andriessen (TTCV/van
Herwaarden, Veghel) die de beslissende finale speelden bij de oud internationals. Erwin
Andriessen ging ook deze keer als overwinnaar naar huis.
_____________________________________________________________________________
Heb jij het toernooi gemist? En wil je wel graag tafeltennissen bij onze club?
Kom dan eens mee trainen op dinsdag- en/of donderdagavond van 19- 20.00 voor de jeugd en
van 20.00 – 22.00 uur voor de volwassen (senioren). Smash ’73 is een sportieve club waar alle
leeftijden aanwezig zijn. Je kunt gewoon komen spelen als ontspanning of in wedstrijdverband.
Tafeltennis is voor iedereen dus wees welkom!

