
The Shotboys uit Zwijndrecht winnaar van het 11
e
  Unicum 

voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen.     
(foto’s staan binnenkort op  WWW.TTVUNICUM.NL ) 

 

Zaterdag 31 mei  j.l. hadden we weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen, 

georganiseerd door tafeltennisvereniging Unicum uit Geldrop . 

Dit toernooi werd alweer voor het 11
e 
achtereenvolgende jaar georganiseerd 

De weergoden hadden, tot 14.00 uur, weer rekening met ons gehouden en het was prachtig 

voetbalweer. Wat we niet gewend zijn bij ons toernooi is dat het daarna 2 uur geregend had. 

Dit mocht echter de pret niet drukken, men ging vol overgave door om de beste prijs te behalen 

die voor hun team mogelijke was. 

Toen de finale om 17.15 uur gespeeld moest worden scheen de zon weer volop en het is verder 

de hele avond droog gebleven. 

Wederom waren de reactie van de deelnemers positief. Het blijkt dat veel tafeltennissers het leuk 

vinden om na het seizoen elkaar te ontmoeten zonder dat er een batje en een pingpongballetje 

aan te pas komen.  

 

Er hadden dit jaar het maximale aantal van 24 teams ingeschreven, waaruit blijkt dat het 

voetbaltoernooi een groot succes geworden is in Noord Brabant en zelfs ook ver daarbuiten. 

Er deden namelijk ook weer 4 teams van buiten de Brabantse grenzen mee, Arnemuiden met 2 

teams, Nieuw-Vennep met 1 team en Shot ’65 uit Zwijndrecht met 1 team. 

De tafeltennissers van 24 teams uit 20 verenigingen, waarvan TTV Wanzl Belcrum, 

TTV arnemuiden, TTV The Backhands en TTV unicum met 2 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 96 wedstrijden van 12 minuten gespeeld alvorens bekend werd dat “The Shotboys” 

van TTV Shot ’65 uit Zwijndrecht dit jaar de winnaar zou zijn, 

In een spannende finale tegen “Valkenswaard” werd met 2 – 0 gewonnen. 

Over het hele toernooi gezien hadden we terechte winnaars.  

De derde plaats was voor het team “Uw bedrijfsnaam hier, melden met een rondje bier” van 

TTV Nieuw Vennep dat om de plaatsen 3 en 4 won van het team “Hotak’68 ” van de 

gelijknamige tafeltennisvereniging. 

 

Het team “EFC niet alleen op de camping” van TTV Taveres uit Eindhoven wonnen de zo fel 

begeerde Fair–play cup. Zij hebben na 11 jaar deelname, en nooit zo’n hoge plaatsing, eindelijk 

de meest begeerde prijs in de wacht kunnen slepen.  

Het was dit jaar sowieso een zeer sportief toernooi. Op een gebroken vinger en wat dikke enkels 

en knieën viel de schade dit jaar mee. 

De dagen erna zal er wel weer vreselijk over spierpijn geklaagd zijn, maar dat hoort erbij.  

 

Nadat om 19.00 uur in de zaal van Unicum de prijsuitreiking plaatsgevonden had volgde er een 

gigantische feestavond in het clubhuis van Unicum dat tot in de late uurtjes duurde.  

De feestavond werd evenals vorig jaar op een fantastische wijze opgeluisterd door de muzikale 

klanken van de feestmaker bij uitstek Richard. 

 

Namens TTV unicum willen we alle deelnemers en alle vrijwilligers bedanken voor wederom 

een fantastische dag. 
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TTV Unicum 


