
 

 

JAARVERSLAG 2021-2022 commissaris UBT Evenementen & Toernooien  

Dit seizoen werd helaas voor een groot deel bepaald door de lockdowns vanwege corona. 

 

Deze toernooien gingen dit seizoen niet door: 

1. Het Veteranentoernooi   

2.  Het TVZ-koppeltoernooi  

3.  Het SDU-toernooi 

4.  Het Paul & Greetje lunchtoernooi bij TTVB. 

 

UBT-kampioenschappen: 

De UBT-kampioenschappen die normaliter half maart plaatsvinden werden verplaatst naar eind april. En 

gelukkig waren de coronarichtlijnen een paar weken daarvoor versoepeld en mocht er zelfs weer gedubbeld 

worden. In de ochtend werd dan ook fanatiek gedubbeld, in de middag werden de enkelwedstrijden 

gespeeld. Plaats van handeling de zaal van Taverzo/TTVB. Na lange tijd dus weer een toernooi. Vermoedelijk 

vanwege corona en de angst daarvoor waren er veel minder deelnemers, en de sterke daling van het aantal 

indirecte leden heeft ook niet geholpen. Ondanks dat werd er als vanouds weer hevig gestreden en ook de 

gebruikelijke gezelligheid was er ook ! Het was duidelijk dat velen erg blij waren weer een toernooi te 

kunnen spelen maar vooral ook elkaar weer te zien. De sfeer was dan ook fantastisch, met ook veel 

supporters.  

Dit waren de prijswinnaars van de enkelwedstrijden: 

 

Ereklasse 2e klasse 

Kelvin Heemstra (SDU) Thomas den Dekker (TVZ) 

Ruud Goutier (VEW) Heleen Stappers (VVV) 

Peter Kopetsky (TTVB) Marianne Fresco (SVGT) 

1e klasse 3e klasse 

Edgar van der Meer (TTVB) Mahko Mushkudiani  (TTVB) 

Ronald Beumer (SVGT) Diana van Leeuwen (TVZ) 

Henk Fokké (TTVB) Miranda Dekker (SDU) 

 

En dit waren de winnaars van het dubbeltoernooi: 

Ereklasse 

Kelvin Heemstra/Bert Stap  (SDU) 

Peter vd Graaf/Fabian Harreveld (SDU) 

Francis With/Betty Yang (EOB) 

1e klasse 

Henk Karstel/Ruud Goutier (SVGT/VEW) 

Borzoo Nabet/Geurt Thomas (VVV) 

Ymke Thomas (VVV)/Thomas den Dekker (TVZ) 

2e/3e klasse 

Ali Jazbi/Mahko Mushkudiani (TTVB) 

Arjan Ambachtsheer/Chris vd Merwe (EOB) 

Heleen Stappers/Sonja Langelaan (VVV) 



 

 

Bekercompetitie: 

Tussen de lockdowns door is het gelukt de bekercompetitie in zijn geheel af te werken. Ook in april, een 

drukke maand, werden de bekerfinales gehouden en wel in de zaal van Salamanders. De bekerwinnaars: 

Ereklasse: TTVB 1, 1e klasse: TVZ 2, 2e klasse: TVZ 4 en 3e klasse: TTVB 4. 

Zeskampen: 

Na verschuivingen in de kalender van de reguliere competitie konden dit seizoen pas in mei 2022 de 

zeskampen worden gehouden. Vele genodigden waren al op vakantie, en anderen hadden andere redenen 

om af te zeggen. Daarom waren niet de beste 6 per klasse aanwezig bij de zeskampen. En in de 3e klasse 

waren er slechts 4 deelnemers. Wat overigens de pret niet drukte. Dit seizoen werd ervoor gekozen om de 

zeskampen van de ereklasse en de 3e klasse tegelijk te houden, en wel in de zaal van Salamanders. Het was 

een heel gezellige avond met veel spannende partijen. Iedereen had het goed naar de zin. Hetzelfde gold 

voor de zeskampen van de 1e en 2e klasse, die gehouden werden bij VVV in Leidschendam. Ook daar veel 

blij en verhitte gezichten. 

 

Ereklasse 2e klasse 

Kelvin Heemstra (SDU) Egon den Hollander (SALM) 

Thomas Beuman (SEL) Fabian Harreveld (SDU) 

Marcel Tichelaar (TTVB) Thomas den Dekker (TVZ) 

André Leijh (TTVB) Heleen Stappers (VVV) 

Johan Roeters (TVZ) Sander Hooykaas (VVV) 

Peter vd Graaf (SDU) Willem Kwappenberg (HPSV) 

1e klasse 3e klasse 

Ruud Goutier (VEW) Ali Jazbi (TTVB) 

Henk Karstel (SVGT) Mahko Mushkudiani (TTVB) 

Borzoo Nabet (VVV) Diana van Leeuwen (TVZ) 

Henk Fokké (TTVB) Chris vd Merwe (EOB) 

Rob de Jong (SVGT)   

Fred Hoogendoorn (TVZ)   

 

 

Nieuw dubbeltoernooi bij Salamanders: 

Salamanders heeft inmiddels uitnodigingen gestuurd aan alle wedstrijdsecretarissen van de UBT voor een 

dubbeltoernooi in juli in hun zaal, met aansluitend gezamenlijk (Chinees) eten. Het zou geweldig zijn als dit 

toernooi een jaarlijks terugkerend evenement wordt en structureel kan worden toegevoegd aan de 

toernooiagenda van de UBT. 

 

 

 

 

 

 

             

 

            Marjolein Wolthoorn/3.6.2022 

 


