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Scholentoernooi

Historie
Een van de belangrijkste evenementen in een ASIO-jaar is het Basisscholen Tafeltennistoernooi. Dit
toernooi wordt op een zaterdag in januari in het Dorpshuis gehouden. Hier volgt een kort historisch
verhaal over dit toernooi.
Kort na het oprichten van ASIO werd één van de bestuursleden uitgenodigd door de school van zijn
dochter (d.w.z. Goudenstein) om het lerarenteam te versterken voor een wedstrijd tegen de leraren van
de School met de Bijbel uit Herwijnen. Tijdens deze avond merkten een paar leerkrachten op dat het
hen wel leuk om een toernooi te organiseren voor leraren van een aantal scholen uit de omgeving. Al
pratende kwam men tot de slotsom dat het wel erg zinvol was om een dergelijk toernooi voor de
leerlingen van die scholen te organiseren.
Dat idee werd voorgelegd aan het toenmalig bestuurslid jeugdzaken, Gary de Lyon. Hij ging hiermee
aan de slag en met hulp van Ad Roza en dochter Sylvie werd een toernooi in elkaar gezet. Op zaterdag
23 januari 1982 was het dan zover. Het eerste Basisscholen Tafeltennistoernooi kon worden gehouden.
Alle basisscholen uit de gemeente Neerijnen en de dorpen Herwijnen en Vuren werden uitgenodigd. In
totaal schreven zich voor dat eerste toernooi 102 deelnemers van 9 scholen in. Het was een drukte van
belang in het Dorpshuis te Haaften. Natuurlijk waren de scholen van leraren-wedstrijd ook
vertegenwoordigd.
Eerst werd ’s-morgens gespeeld om de scholenprijs. Na de middag
gingen de besten verder, via een knock-out systeem, voor hun
persoonlijke prijs., waarbij de deelnemers in 2 groepen werden
onderverdeeld. De beste deelnemers in elke groep speelden aan het
einde van die lange dag hun finale. De ene groep (Groep A) werd
gevormd door leerlingen uit de hoogste klas/groep van de
basisschool en in de andere groep (Groep B) speelden de
leerlingen van de klassen/groepen.
Aan de opzet van het toernooi is lange tijd weinig tot niets gewijzigd. De grootste verandering kwam
in 1992. Toen besloot de organisatie om bij het persoonlijk toernooi ook te beginnen met poule’s.
Hierdoor speelde iedere deelnemer ’s-middags ook nog een paar wedstrijden.. Nadat de poule’s waren
afgewerkt, werd het toernooi verder afgewerkt via het knock-out systeem. Aan het eind van de dag
waren er dan de finale’s, waarbij publiek vaak in grote getale aanwezig was.
Een andere opvallende verandering was de invoering van de Ladies’ Cup in 1998. De geschiedenis
had geleerd dat meisjes vrij weinig in de prijzen vielen. Om ervoor te zorgen dat ook meisjes een prijs
konden winnen, werd daarom de Ladies’ Cup ingevoerd. De beste meisjes van de dag speelden, na een
halve finale, een finale. Voor de winnares is er dan de eeuwige roem.

Natuurlijk zijn een aantal zaken rondom het toernooi in de loop van de jaren steeds wat gewijzigd.
Werden in den beginne de wedstrijdbriefjes met de hand geschreven, nu zou dat ondenkbaar zijn.
Uitslagen met de hand invullen, hoofdrekenen om de stand te bepalen, is nu invullen op de computer,
eindstand invullen en klaar is kees. Een scorebord voor uitslagen
werd in 2012 vervangen door een tweetal beeldschermen. Maar
één ding bleef wel redelijk constant, het aantal deelnemers. Al
een aantal jaren heeft het toernooi ruim 100 deelnemers met een
hoogtepunt van 153 deelnemers in 2005.
De grootste bekroning voor A.S.I.O. kwam in 2005 toen door de
Gemeente Neerijnen de Sportprijs werd toegekend aan A.S.I.O.
voor de organisatie van het toernooi.

Verslag 32e Scholentoernooi 2013
Op zaterdag 12 januari 2013 hield tafeltennisvereniging A.S.I.O. voor 32e keer haar jaarlijkse
tafeltennistoernooi voor basisscholen uit de gemeente Neerijnen en de dorpen Herwijnen en Vuren.
Bij de organisatie hadden zich 148 kinderen van 8 verschillende aangemeld die ’s-morgens om 08.30
uur begonnen met de strijd om de scholenprijs en de felbegeerde wisselbeker. Christelijke Basisschool
uit Neerijnen was houder van deze wisselbeker. Bovendien
had de school de meeste tafeltennissers afgevaardigd,
waaronder een aantal prijswinnaars van vorig jaar. Het was
dan ook geen verassing dat deze school de scholenprijs
voor de vijfde achtereenvolgende keer won. Na een
spannende strijd was de tweede prijs net zoals vorig jaar
voor Klingelenburg uit Tuil, Willem-Alexanderschool uit
Haaften won de derde prijs en mocht na drie jaar weer het
erepodium beklimmen.
De deelnemers waren intussen, onder grote publieke
belangstelling, begonnen met het persoonlijk toernooi. Ze waren ingedeeld in twee groepen t.w. een
groep voor leerlingen uit groep 8 (= Groep A) en een groep voor leerlingen uit de groep 7 en lager (=
groep B).
Hoe goed de deelnemers van Chr, Basisschool uit Neerijnen waren, bleek wel uit het persoonlijk
toernooi. De deelnemers van de andere scholen weerden zich kranig maar in de drie halve finales
stonden acht tafeltennissers uit Neerijnen.
De Ladies’Cup werd een prooi voor Naomi Kruijt (Chr. Basisschool – Neerijnen) die duidelijk de
betere was dan schoolgenoot Lotte van der Ende versloeg. Na twee games mocht zij de Ladies’Cup in
ontvangst nemen. Deze prijs werd in 1998 in het leven geroepen
omdat meisjes meestal buiten de prijzen blijven.
Hierna waren de finalisten uit Groep B (groep 7 en lager) aan de
beurt. In de tweede geheel Neerijnse finale stonden Sita Kievit en
Raniel Kruijt tegenover elkaar. Raniel liet zien dat hij de beste van de
dag was en versloeg Sita in twee games.
De laatste finale was een ook een geheel Neerijnse finale. In de finale
van Groep A (groep 8 en lager) stonden klasgenoten Naomi Kruijt en
Jochem Verstegen tegenover elkaar. Jochem Verstegen nam

ondubbelzinnig revanche voor zijn tweede plaats van vorig jaar en won duidelijk in twee games van
Naomi Kruijt. Het lukte Naomi dus niet om het voorbeeld van haar broer Raniel te volgen.
Daarmee was het einde gekomen aan mooie sportieve dag die met het bedanken van vrijwilligers
sponsors en deelnemers en het uitreiken van der prijzen werd besloten. Daarbij werden alle
prijswinnaars uitgebreid op de foto werden gezet. Al met al kan tafeltennisvereniging A.S.I.O.
wederom terug kijken op een geslaagd toernooi.

Prijswinnaars
Scholenprijs
1.
2.
3.

Chr. Basisschool – Neerijnen
Klingelenburg - Tuil
Willem-Alexanderschool - Haaften

Ladies’ Cup
1.

Naomi Kruijt (Christelijke Basisschool – Neerijnen)

Groep A (= groep 8)
1.
2.
3.

Jochem Verstegen (Christelijke Basisschool – Neerijnen)
Naomi Kruijt (Christelijke Basisschool – Neerijnen)
William Kers (Christelijke Basisschool – Neerijnen)

Groep B (= groep 7 en lager)
1.
2.
3.

Raniel Kruijt (Christelijke Basisschool – Neerijnen)
Sita Kievit (Christelijke Basisschool – Neerijnen)
Patrick van Willigen (Klingelenburg - Tuil)

Feiten
Deelnemende scholen in 2013
1. Het Kompas (Vuren)
2. School met de Bijbel (Herwijnen)
3. De Kievitsheuvel (Hellouw)
4. Goudenstein (Haaften)
5. Willem-Alexanderschool (Haaften)
6. Klingelenburg (Tuil)
7. Chr. Basisschool (Neerijnen)
8. Westerbeek van Eertenschool (Varik)
Aantal uitgenodigde scholen: 15

Aantal deelnemers
Totaal 148 deelnemers, 102 jongens, 46 meisjes.
Groep A (= groep 8) 54 deelnemers verdeeld in 10 poules bij Scholentoernooi
Groep B (= groep 7 en lager) 94 deelnemers verdeeld in 16 poules bij Scholentoernooi

Aantal punten
Scholentoernooi
Persoonlijk toernooi eerste ronde (poule”s)
Vervolg persoonlijk toernooi (knock-out)
Totaal

9.643
5.090
1.626
16.359

