
45E MAASLAND TAFELTENNIS TOERNOOI MET SUCCESVOL VERLOOP 
Zondag 29 maart organiseerde OTTC het 45e Maasland tafeltennis toernooi. De belangstelling voor 
dit toernooi was, ook dit jaar, weer goed te noemen. Met 125 teams was het toernooi ook dit jaar 
weer goed bezet. Verheugend was de toename van de deelname bij de jeugd met 10 teams t.o.v. 
2014. Bij de senioren bleef het aantal gelijk. Totaal hadden zich 125 teams aangemeld. Het aantal 
teams was afkomstig van 40 verenigingen. Dit aantal was weer afkomstig van 7 van de 8 NTTB 
afdelingen. Jammer was dat er enkele senioren teams zich moesten afmelden. Dit om diverse 
redenen. Maar dit vond wel plaats voor de speeldag. Zodat door de organisatie  de schema’s nog 
tijdig konden worden aangepast.  En de deelnemende teams er op de toernooidag geen hinder van 
ondervonden. 
Het toernooi werd afgewerkt op 57 tafels. Het toernooi kon geheel volgens de geplande tijd worden 
afgewerkt. En konden 15 minuten na de geplande eindtijd de laatste bekers worden uitgereikt.   
Bij de senioren waren in de eerste ronde klasse 1 en 2 samengevoegd. Na de resultaten in de 1e 
ronde gingen de 6 sterkste teams naar klasse 1 en de overige teams speelden verder in klasse 2. 
Op deze wijze konden alle deelnemers ruim voldoende wedstrijden spelen. 
Bij de jeugd moesten klassen samengevoegd worden. Dit om elk team voldoende wedstrijden te 
kunnen laten spelen. 
Het spelersniveau van het toernooi was prima te noemen en konden de aanwezigen genieten van 
goed tafeltennis. Zeker in de hoogste seniorenklasse. Hiervoor hadden zich geplaatst de teams van 
HTC en SKF. In de finale was het team bestaande uit Angelique Gertenbach en Pattrick Hepnerr 
sterker dan hun tegenstanders van SKF. In de finale wonnen zij van het SKF team Yannick 
Raaijmakers en Dicky de Jong. Laatstgenoemde had zich al voor de 11 keer aangemeld voor het 
Maaslandtoernooi. 
Op zaterdagavond waren een groot aantal OTTC leden aanwezig om de 57 tafels in de Mondriaan 
en Ruivert hallen op te stellen. Een klus die ook dit jaar weer vlot werd geklaard.  
Op zondagmorgen waren de ingedeelde OTTC´ers aanwezig die assistentie verleenden bij de 
organisatie. Dit als wedstrijdleiding en als tafelcommissaris. En na afloop de tafels etc. weer af te 
breken.  
De gehele dag was er sprake van een prima sfeer onderling in de beide hallen en zegden vele 
deelnemers toe volgend jaar weer de weg naar Oss te maken op zondag 10 april 2016. 
 
 
Uitslagen Senioren 
Klasse 1 3-0 1  HTC    Angelique Gertenbach -Pattrick Hepnerr  
   2  SKF   Dicky de Jong – Yannick Raaijmakers 
Klasse 2 3-2 1   Docos  F.Ratti - S.Ratti 
    2   Hercules  Daan Berentsen – Frank Holtus   
Klasse 3: 3-2 1   Taverbo  Inge Kraan - Kevin vd Veerdonk       
   2   Taverbo  Willem de Koning - Maarten Kerkhof    
Klasse 4: 3-0 1   Doing  Arjan Nieuwlaat - Lars Willems 
  2  2   Veta   Paul Braas - Joep Janssen 
klasse 5: 3-0 1   Asterix   Jelte van Buren - Rick van Ninhuys   
  2   2   Wanz/lBelcrum  Finn van Vlimmeren - Valeer van Mook 
 
Uitslagen Jeugd 
Klasse 1-2: 3-0 1   Litac  Lode Hulshof - Lennart van Vooren (ONI)   
  2  2   Alexandria’66 Dylan van Dongen - Chantal Smit 
Klasse 3-4 3-2 1   Cevelum  Winston Koster  - Nigel Bosmans   

2  TIOS ’51  Wouter Kolman - Teun van Raak    
Klasse 5: 3-0 1   Hutaf  Anne van Bolderen – Sam ten Westenend      
   2   Unicum  Quinn van Rooy – Yari van Rooy  
 
Nico van Erp (Toernooileider Maaslandtoernooi)       


