Resumé: Clubkampioenschappen 2020!
Tekst: Arnoud Hofman

Het was vrijdag 10 januari niet alleen druk op de wegen van en naar IJsstadion Thialf, waar
de ISU EK afstanden op papier stonden. Ook op de Leeuwarder Straatweg was er al vroeg
in de avond sprake van filevorming. In Haskerdijken organiseerde Delta Impuls haar
jaarlijkse clubkampioenschappen en daar kwamen veel senioren op af. Ruim vijfentwintig
spelers van allerlei niveaus (van landelijke 2e-divisie tot 5e-klasse) streden in drie categorieën
om de felbegeerde clubtitels. Wie mocht zich na afloop de Thomas Krol/Ireen Wüst van de
tafeltennisvereniging noemen?
De C-klasse bestond uit zes spelers. In een poule zonder vervolgrondes kwam Patrick
Hankel (vader van eerste team-speler Mark Hankel) als sterkste naar voren. De oprichter
van locatie Joure beleefde een bijzondere avond. Hij won zijn allereerste beker in de
tafeltennissport door de ervaren speler/trainer Peter Langen met een nederlaag én het zilver
op te zadelen. Een knappe prestatie van de ‘Jouster’, die nu dan eindelijk zijn vitrinekast kan
gaan vullen.
De B-categorie werd een onderonsje tussen de spelers van het nieuwe team drie. Remco de
Boer toverde meerdere wonderbaarlijke ballen uit z’n hoge hoed. De materiaal-specialist liet
de jeugdige halvefinalist Bowe Koot verbouwereerd achter en bezorgde zichzelf zo een
finaleplaats. In die finale trof hij teammaatje Christine Peterson. Zij had na een zege op
voorzitter Jan Zuur de ‘gouden flow’ te pakken en beëindigde, in het zicht van de haven,
Remco’s titeldroom.
De A-klasse kende een opvallend verloop. Het avontuur van enkele grote namen zat er na
de poulefase op. Waar de ‘outsiders’ kopje onder gingen, kwamen twee ‘jonkies’
bovendrijven. Benjamin Latona strandde pas in
de halve finale door met 3-1 van zevenvoudig
clubkampioen Arnoud Hofman te verliezen.
Mark Hankel rekende af met Sander Derkx
(11-2 in de vijfde game) en verzekerde zich
van een knappe tweede plek. Daar bleef het
voor het jonge talent echter bij omdat Arnoud
een klein maatje te groot bleek (3-1).
Al met al gaven de ‘jongelingen’ dus een
duidelijk signaal af aan alle ‘oudere’ senioren…
de jeugd is onderweg!
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Over jeugd gesproken; een dag later werden de clubkampioenschappen voor de junioren
gehouden. Om tafeltennissend Steenwijk kennis te laten maken met een officieel
clubtoernooi vond het evenement plaats in de sportzaal van basisschool ‘t Ravelijn. Onder
toeziend oog van clubleden en (groot)ouders werd er gestart met een gezamenlijke warmingup om vervolgens, met een gezonde blos op de wangen,
aan de wedstrijden te beginnen.

Voor v.l.n.r.: Alisia Stevens en Anne Visser.
Achter v.l.n.r.: Jurre van Houten, Joël Hordijk en
Ties van Batenburg. © Marijke Rosema

Dat er in de vestingstad inmiddels een aardig balletje
geslagen wordt bleek bij de prijsuitreiking. De jonge
Steenwijkse Anne Visser hield Friezin Alisia Stevens van
het lijf door met duidelijke cijfers de B-titel te veroveren.
Joël Hordijk voelde zich in zijn woonplaats eveneens op
z’n gemak en hield teamgenoten Jurre van Houten en Ties
van Batenburg onder zich. De wisselbeker was voor hem;
daar kon ook Machteld Rosema niets meer aan
veranderen.

