OTC Zondag 3 september 2017
Afgelopen zondag 3 september vond weer het jaarlijkse OTC toernooi plaats bij HTTC te
Houten. Dit jaar werd er gekozen voor een slangen systeem om een ieder niet te veel
wedstrijden te laten spelen en wellicht voor wat verassingen te zorgen.
In de ochtend werden er vierkampen gespeeld, een soort voorronde om in de middag bij
de spelers van ieders eigen niveau terecht te komen. Gaf wel een aantal verassingen,
maar de meeste wisten toch wel hun verwachtingen waar te maken.
In de middag poules werd er vervolgens gestreden om de eerste en tweede plek, zodat
er per 2 poules een halve finale en een finale gespeeld kon worden.
In poule 1 & 2 ging het uiteindelijk tussen Henny Pouw en Wilco Roes, beide wisten al
hun wedstrijden in de middagpoule te winnen. Wilco was met 21-12 en 21-15 in de
finale te sterk. Hoewel Henny in de halve finale het nog wel moeilijk had met Hans
Speek.
In Poule 3 & en 4 ging het uiteindelijk tussen Martin Smitz en Andre Snoek. Andre had
helaas in het ochtend een wedstrijd verloren, waardoor hij zijn hoge rating niet kon
waarmaken, maar uiteindelijk in deze poules wist hij wel te winnen. 21-18 en 21-19 was
voldoende om de finale naar zich toe te trekken. Henk Wongsodikromo probeerde
namens HTTC de eer nog hoog te houden, maar na een slopende eerste game in de halve
finale waarin hij met 24-22 verloor, was het verzet gebroken.
In Poule 5 & 6 had HTTC meer geluk. Rien Krijger wist zichzelf te verbazen en boven
zichzelf uit te stijgen. In drie games rekende hij af met Gerrit Leeflang. 21-19, 17-21en
21-15. Waardoor Rien met de eerste plek in deze poules er vandoor ging.
In poule 7 & 8 zat onze afdelingscompetitieleider en daar mag je toch elk jaar weer wel
wat van verwachten. Hoewel hij wellicht de overhand had in de halve finale tegen Saskia
wist hij het helaas niet waar te maken tegen Long John. Gilbert Dix sleepte er wel een
derde game uit, maar die werd met ruime cijfers verloren. John Vrossink pakte in deze
poules de eerste plaats.
In Poule 9 & 10 zaten de overige twee vertegenwoordigers van HTTC en die bereikte
allebei de halve finale. Sterker nog deze wisten zij allebei te winnen en zodoende kwam
er een echte HTTC finale in deze poules. Hans van Gemert tegen Gerrit Teeuw. Op papier
natuurlijk een ijzersterke match in deze categorie. Echter bleek Gerrit toch onder de
indruk van zo’n sterke tegenstander, want hij ging vrij ruim ten onder in de eerste game.
21-11. Hij probeerde wel te herstellen in de tweede game, maar ook dit was niet genoeg.
De tweede game ging ook met 21-17 verloren, waardoor Hans de eerste plek pakte in
deze poule.
Alle winnaars, maar ook tweede plekken gingen met een lekker flesje wijn naar huis. Een
geslaagde dag met 40 deelnemers!

