
Niels Degens winnaar starterstoernooi DSV-Relax 
 
Voor het eerst sinds 2009 bleef de grootste beker van het jaarlijkse starterstoernooi van DSV-Relax weer in 

Didam. Relax-speler Niels Degens won in de finale van MVR-speler Robin Bekius, nadat beiden de hele 

middag ongeslagen waren gebleven.  
 

Niels en Robin waren niet de enige winnaars. 34 kinderen van diverse Achterhoekse en Liemerse verenigingen waren 

op zaterdagmiddag 14 december naar de DVC-hal in Didam gekomen om mee te spelen aan het toernooi dat al weer 

voor het 6e achtereenvolgende jaar werd georganiseerd. De kinderen werden op basis van leeftijd, wel of geen 

competitie-ervaring en –percentage en inschatting ingedeeld in 4 groepen. In elke groep twee 4- of 5-kampen (4-

kampen over 3 games, 5-kampen over 2 games).. Na deze eerste ronde werden de spelers die (bijna) alles hadden 

gewonnen of verloren een groep hoger resp. lager geplaatst en werden opnieuw 4- en 5 kampen gevormd in elke groep. 

Zo slaagde de organisatie erin het overgrote deel van de spelers veel wedstrijdjes tegen een redelijk gelijkwaardige 

tegenstander te laten spelen. 

 

D-Groep 
In de D-groep met veel spelers die nog maar heel kort tafeltennissen was de 

1e prijs voor Pepijn Sars van Hercules. Pepijn bleef in de D2 poule Peter 

Burgers van SMD net voor. Beiden wonnen 2 wedstrijden met 3-0, het 

onderlinge treffen was met 12-10, 8-11 en 11-8 voor de speler van Hercules. 

In de D1 poule eindigden Amber de Wilt en Tjalle Munsterman van Reflex 

uit Varsseveld exact gelijk. Hun onderlinge wedstrijd was in 1-1 geëindigd. 

Een extra beslissende game werd door Amber gewonnen. In de finale was 

zij niet opgewassen tegen Pepijn. In de strijd om 3e en 4e plaats redde Tjalle 

het wel tegen Peter Burgers. 

 
C-groep 

In de spannende C2-poule was Rik Vriesen van SMD net iets beter dan Lucas 

Hermsen van Westa. Ook Arnoud Hartemink van Reflex en Joris Mullink van 

Zevenaar hadden tot aan de laatste wedstrijd nog kansen deze poule te winnen. In 

de C1 poule wist Noa Luijmes van ATAK al haar partijen te winnen. De strijd om 

de tweede plek in de poule was spannender. Tom Ronge van Westa was net iets 

beter dan Rens Kouwenhoven van Zevenaar. In de strijd om de 3e en 4e plaats 

rekende Tom in 2 games af met teamgenoot Lucas van Westa. Noa trok de lijn van 

de hele dag door en versloeg Rik in de finale in twee snelle games. 

 

B-groep 

De B1 poule bleek de spannendste van de middag. In de 5-kamp bleef Ken Slangewal van 
Westa zonder punten. Van de 10 door hem gespeelde en verloren games eindigden er echter 

vier in 11-9 en twee in 11-8. Een teken dat hij nauwelijks onderdeed voor de 4 andere 

spelers. Sebastian Setz van ATAK, Lars van Rossum van Hercules, Tymo Muller van 

ATAK en Tom Hilferink van Reflex speelden al hun onderlinge wedstrijden met 1-1 gelijk. 

Punten tellen voor de organsatie dus. Tymo en Tom bleken de twee spelers met de beste 

score en zij speelden een extra game die door Tymo met 11-8 werd gewonnen. In de finale 

moest hij wel het onderspit delven tegen Cas Wopereis van Litac. Cas had in zijn B2-poule 

alle wedstrijden gewonnen en versloeg ook Tymo in 2 games. Jesse Wolff van MVR 

verdiende met zijn tweede plek in de B2-poule een plaats in de strijd om de 3e en 4e plaats. 

Hierin was Tom Hilferink net iets te sterk voor hem. 

 
A-groep 

In de A1-poule moest voetballer/tennisser Robin Bekius van MVR het opnemen tegen 

drie competitie-spelende meisjes. In de voorronde was hij nog zonder gameverlies door 

de B-groep “gerold”. Ook in deze poule bleef hij zonder gameverlies. In de strijd om de 

tweede plaats in de poule moest Indy van de Berg van Relax als eerste afhaken. Lisanne 

Amting van Relax en Beau van Aken van Litac maakten er in de laatste poulewedstrijd 

een spannende strijd van, Lisanne won uiteindelijk met 12-10 in de laatste game.  In de 

A2-poule maakte thuisspeler Niels Degens zijn favorietenrol waar. De 3 andere spelers 

Marc van Egmond en Thijs van Wolferen van Zevenaar en Ruben Bolk van Litac hielden 

elkaar in evenwicht. Op onderling resultaat werd Ruben tweede in de poule en mocht hij 

om de 3e en 4e plaats spelen tegen Lisanne. Na 2 gelijkopgaande games was hij in de 

derde game met 11-4 duidelijk de sterkste.  
De finale werd een prooi voor Niels. Robin verweerde zich tot 10-10 in de eerste game 

prima, maar toen die game met 12-10 naar Niels ging was het over. De tweede game trok Niels resoluut met 11-5 naar 

zich toe en zo mocht het Didamse publiek voor het eerst in 4 jaar weer juichen voor een “eigen” toernooiwinnaar. 


