Zaterdag 6 oktober 2018
We moesten uit voor de competitie naar TOP (Haastrecht), de uitslag 7-3 voor Taverzo. We begonnen met
een 5 gamer die Sarah wist te winnen. Daarna liepen we uit naar 3-0 en daarna ging het wat om en om.
Nyncke won al haar partijen, Jayce won er 2 en Sarah 1.

Zaterdag 29 september 2018
Nyncke was vandaag reserve dus ging alleen dubbelen. Het team kwam op 1-0 voor daarna 1-1, 2-1, 2-2. 2-2
was de dubbel die nipt verloren ging in 5 games. Daarna ging het niet goed met het team en werd er verloren
met 3-7.

Zondag 23 september 2018 (A-licentie Welpen)
Op naar Maasbracht om een ranglijsttoernooi te spelen. Nyncke
stond als eerste geplaatst maar dan moet je ook nog wel even
doen, de inzet is wel een A-licentie. Nyncke begon de eerste
wedstrijd tegen Perle en wist de winnend af te sluiten door met
11-4, 11-4, 11-9 te winnen. Zo ging het eigenlijk de hele dag
door. Nyncke - Amy 11-9, 11-5, 11-0 Nyncke - Anne 11-6, 11-3,
11-4 Nyncke - Mel 12-10, 11-3, 11-7 Nyncke - Lynn 11-9, 11-3,
11-7
De halve finale moest ze tegen Maya, daar had Nyncke al eens
tegen gespeeld in Soest daar won Nyncke. Nu won Nyncke
eigenlijk heet makkelijk met 11-5, 11-2, 11-4.
De finale moest ze weer tegen Mel, de twee zijn vriendinnen geworden aangezien dat ze er ook achter
kwamen dat ze beide precies net zo oud zijn, beide 28 januari 2009, dus beide 9 jaar. Maar de wedstrijd ging
heel goed voor Nyncke die vandaag niet haar beste spel liet zien maar de game standen waren 11-5, 11-7,
11-5 voor Nyncke dus ze heeft nu haar A-licentie gehaald. TOPPER

Zaterdag 22 september 2018
De volgende competitie wedstrijd tegen Smash uit Schoonhoven. Het team kwam op 1-0 voor, daarna 1-1
Nyncke wist de score op 2-1 te zetten. De dubbel werd ook gewonnen zodat het 3-1 werd. Uiteindelijk 7-3
gewonnen. Nyncke wist er weer 3 te winnen.

Zaterdag 15 september 2018
De tweede wedstrijd van de competitie en de eerste van Nyncke. Nyncke wist er 2 te winnen en de derde
werd nipt verloren in 5 sets, Jurre won er ook 2 en samen de dubbel. Onze invaller (Elodie) wist er ook 1 te
winnen waardoor wij met 6-4 de zege mee naar Taverzo konden nemen. Op naar volgende week thuis tegen
Smash KC die 2 punten minder hebben dan wij.

Zondag 9 september 2028
Nyncke mocht meedoen aan het UBT toernooi, dit zijn over het algemeen oudere die zeker 10 tot 20 jaar
tafeltennissen. Een poule van 9 dus 8 wedstrijden spelen. Nyncke wist met goed spel 6 van 8 te winnen en
werd uiteindelijk 3e. Een echte topper.

Zaterdag 8 september 2018
Een perfecte start van het seizoen, Nyncke was de eerste wedstrijd vrij dus ze ging alleen maar dubbelen.
Jayce, Sarah en Jurre moesten het doen, we kwamen met 2-0 voor en daarna verloor Jurre helaas net zijn
wedstrijd dus 2-1. De dubbel Nyncke en Jayce samen moesten er wennen na 4 maanden geen dubbel meer
te hebben gespeeld. Ze kwamen dan ook 0-2 in games achter, daarna begon het weer te komen met
uiteindelijk 3-2 winst. Verder gingen bijna alle potje daarna gewonnen, de eindslag 8-2.

Interview Nyncke Zoetermeer Actief & Streekblad
Voor de zomervakantie had ik een interview met Zoetermeer Actief een online nieuwsblad voor alles uit
Zoetermeer. Later ook nog met het Streekblad van Zoetermeer.

NTTB Elo ratinglijst op 1 augustus 2018
De nieuwe ELO ratinglijst is bijgewerkt, dit houd in dat de Welpen 2 naar de Pupillen zijn gegaan. Nyncke is
van Welp 0 - Welp 1 geworden dat wil zeggen dat ze vanaf nu nog 2 jaar Welp is.
Afdeling West
Nr
Rating
1
518
2
501
3
497

Naam
Jitte de Klerk (W2)
Nyncke de Knegt (W1)
Ilse van Marwijk (W2)

Nederland
Nr
Rating
1
594
2
518
3
501

Naam
Sara Brouwer (W2)
Jitte de Klerk (W2)
Nyncke de Knegt (W1)

Zaterdag 30 juni 2018
Het Duitsland toernooi bij Taverzo gespeeld, en eerste
geworden. Mijn teamgenoot Jayce werd tweede en clubgenoot
Rick derde.
Er kwamen twee verenigingen uit Duitsland (Warendorf en
Rinkerode) daarbij Taverzo en Vriendenschaar uit Gouda.
Zaterdag de hele dag het toernooi gespeeld, 's avonds eten en
een feestje. De zondag om 11 uur weer aanwezig voor nog wat
plezier met ipong, ultimate en koptafeltennis.
Dit weekend was echt super gezellig.

Zondag 27 mei 2018
Zaterdag hoorde papa dat ik misschien naar Papendal mocht maar omdat ik in april nog 4de stond in de
afdeling West dus net nog niet. Wel jammer want momenteel sta ik op de 2e plaats wat wel recht zou
geven, helaas.
In de Afdeling West staat ze op de 2e plaats, met achter haar naam (W0 = Welp 0), alles waar W1 of W2
achter staat zijn meisjes die 1 a 2 jaar ouder zijn. In Nederland staat Nyncke de Knegt op de 10e plaats,
maar wel als eerste meisje W0 dus het hoogste van haar leeftijd.
Hopelijk lukt het volgend jaar wel om tegen alle top 3 meisjes van elke regio te spelen op Papendal.

Zaterdag 26 mei 2018
Vandaag bij Doing het integratie toernooi gespeeld met mijn nieuwe batje. Een poule van 5 dus 4 wedstrijden
spelen. Tegen Jurre (gewonnen en verloren in de competitie), Sarah (teamgenoot), Lucas (2x gewonnen in de
competitie) en een nieuw jongentje. De eerste ronde was Nyncke vrij omdat ze als eerste geplaatst was.
Ronde 2 moest Nyncke tegen het nieuwe jongentje spelen, met 11-1 won Nyncke de eerste game en daarna
iets rustiger gespeeld en in 3 games gewonnen. De 2e wedstrijd tegen Jurre waar ze in de competitie dus
van had verloren en gewonnen, maar nu ging het toch heel simpel in 3 games naar Nyncke. De derde partij
tegen teamgenoot Sarah, zij had het heel moeilijk tegen Nyncke. Het verdedigen gaat steeds beter maar
zeker het aanvallen met de voorhand. Resultaat 3-0 voor Nyncke. De laatste wedstrijd tegen Lucas die
vandaag goed speelde maar tegen Nyncke geen schijn van kans had, weer 3-0 gewonnen. Nyncke is dus
weer 1e geworden.

Zaterdag 12 mei 2018
Zwijndrecht open gespeeld, een toernooi om snel te vergeten. Ingeschreven om te spelen in een meisjes
poule welpen, te weinig welpen aanwezig ook met de welpen jongens te weinig. Resultaat was dat Nyncke
qua rating in de B-poule terecht kwam en allemaal 14 en 15 jarige kinderen tegenover zich kreeg. Na 3
verlies partijen is ze toch met een ander batje gaan spelen om meer te verdedigen, ze wilde dit nog niet
proberen op het toernooi maar koos er toch maar wel voor. De laatste wedstrijd in de poule won ze, de
achtste finale won ze ook en in de kwart finale tegen een jongen van 15 lukte het net niet meer. Toch is
Nyncke zich nu meer op het verdedigen aan het richten.

Zaterdag 28 april 2018 – Nederlands Kampioen Welpen D
Om 7.00 uur de deur uit om in Nijmegen het NJK (Nederlands
Jeugd Kampioenschap) te spelen. 9.30 uur moest Nyncke de
eerste wedstrijd spelen tegen Indy de Vries. Tegen dit meisje
had ze in Soest ook al gespeeld en in 4 games gewonnen. De
wedstrijd begon erg nerveus want de dames konden elkaar al,
maar uiteindelijk won Nyncke erg makkelijk met 11-2, 11-6 en
11-3. De tweede partij zag er op papier moeilijk uit, Fenna van
Eijk had namelijk 130 punten meer als Nyncke maar toch won
Nyncke ruim met 11-5, 11-4 en 11-1. De volgende twee poule
wedstrijden gingen simpel naar Nyncke met 11-4, 11-1, 11-0

en 11-3, 11-3, 11-3. De laatste poule wedstrijd was iets lastiger naar er werd wel gewonnen met 11-9, 118 en 11-4.
Door naar de kwartfinale tegen Ize Kosters, een strakke zege 11-6, 11-3 en 11-4. Daarna de halve finale
tegen Aafke Greydanus een klein linkshandig meisje, Nyncke had het in het begin even lastig mee maar won
toch met 11-7, 11-8 en 11-2. Door naar de finale, daar moest ze tegen Ilse van Marwijk van Scylla uit Leiden,
een meisje dat 4e klasse competitie speelt, wat Nyncke volgend seizoen trouwens ook gaar spelen. Het
werd een spannende pot de eerste game voor Nyncke met 11-9, de tweede naar Ilse met 9-11, de derde
weer naar Nyncke met 11-7, de vierde naar Ilse 8-11 dus de 5e game moest de beslissing worden. Het ging
even gelijk op maar Nyncke trok aan het langste eind en werd Nederlands Jeugd Kampioen door de 5e game
te winnen met 11-6.
Door dit resultaat mocht ze zondag een klasse hoger spelen, hier kon ze niet tegen op maar het was een
leerzame middag. 3 partijen in 3 games verloren. Op naar het Zwijndrecht Open over 2 weken.

Zaterdag 21 april 2018
De laatste competitie wedstrijd thuis tegen ATTC uit Alphen aan de Rijn. De wedstrijd van de kampioen
Taverzo tegen de nummer 2 van de competitie. Sarah begon de eerste wedstrijd maar kwam achter, toch
trok ze het daarna weer recht, 1-0. Nyncke de 2e wedstrijd ging heel eenvoudig gewonnen, zelf een keer 110 in een game. Jayce won vervolgens ook makkelijk en zo ging het maar door, de uitslag 10-0 voor Taverzo.
Hierbij met 88 punten een terechte kampioen. Volgend seizoen 4e klasse spelen.

Zaterdag 7 april 2018
De 9e wedstrijd uit tegen Twenty-one Up in Rotterdam ging
vandaag om het kampioenschap. Met 13 punten voor op ATTC en
2 wedstrijden te gaan was dit vooraf aan de wedstrijd, 8 punten
dus nodig om niet afhankelijk te zijn van de concurrentie.
We kunnen dit keer een kort verslagje doen, 8 wedstrijden
werden in 3 games gewonnen en 2 in vier games, eindresultaat
10-0 voor Taverzo en daarbij officieel kampioen. Nyncke, Jayce
en Sarah Gefeliciteerd.

Zaterdag 7 april 2018
Vandaag de 8ste competitie wedstrijd thuis tegen Doing uit Zoetermeer. Nyncke haar enigste wedstrijd die
ze deze competitie verloor tot nu toe was tegen Jurre van Doing. En toevallig of niet Nyncke moest haar
eerste wedstrijd beginnen tegen Jurre. De start Sarah begon met een eenvoudige overwinning op Rowdy,
daarna moest Nyncke tegen Jurre. Ze begon nerveus aan de wedstrijd kwam wat puntjes achter maar wist
de eerste set te winnen met 11-8 de tweede met 11-9 en toen kwam Jurre op gang en won de derde en
vierde set met 5-11 en 10-12. De vijfde set moest het dus gaan worden, Jurre begon wat overmoedig hij had
tenslotte de 2 voorgaande sets gewonnen en kwam 4-0 achter. Nyncke won uiteindelijk met 11-5 en dus de
partij. 2-0 voor Taverzo, Jayce moest tegen Lucas en won vrij eenvoudig met 11-4, 11-4 en 11-3. 3-0 de

dubbel partij dit keer Sarah en Jayce tegen Lucas en Jurre, uitslag 11-7, 11-6 en 11-9. 4-0 en Nyncke moest
toen tegen Rowdy de makkelijkste op papier, uitslag 11-1, 11-0 en 11-8. 5-0 Sarah tegen Lucas ging prima
en werd gewonnen, 11-6, 12-10 en 13-11.
6-0 toen Jayce tegen Jurre, de uit wedstrijd had Jayce gewonnen maar nu ging het helaas anders Jurre won
uiteindelijk in een vijfsetter met 11-8, 11-5, 6-11, 10-12 en 8-11 6-1 Nyncke haar derde partij tegen Lucas
ging heel simpel naar Nyncke: 11-3, 11-2 en 11-7 7-1 Jayce tegen Rowdy werd een makkie 11-2, 11-6 en
11-8 8-1 De laatste wedstrijd Sarah tegen Jurre een mooie pot maar ging helaas verloren met 3-11, 11-5, 811 en 11-13 De uitslag van vandaag 8-2 en Nyncke was super blij dat ze vandaag alles had gewonnen.
Volgende week uit naar Twenty-one Up in Rotterdam, en nog 7 puntjes nodig om kampioen te worden.

Zaterdag 31 maart 2018
De 7de wedstrijd van het seizoen uit bij Rijnsoever (Katwijk). Einde speelde Sarah weer mee naar haar
blessure, helaas verloor ze haar eerste partij. De tweede wedstrijd won Nyncke is 4 sets de derde won Jayce
ook. Toen de dubbel partij Jayce en Nyncke wonnen eenvoudig van Rijnsoever. Daarna ging het allemaal erg
simpel alle partijen werden gewonnen en nog maar 1 game verspeeld. Uitslag 9-1 voor Taverzo 10. Volgende
week thuis tegen Doing.

Zaterdag 24 maart 2018
Vandaag de 6e competitie wedstrijd thuis tegen TOGB, helaas is
Sarah nog geblesseerd en heeft ons team geen invaller. Dit
betekend dus dat wij met een 0-3 achterstand beginnen aan de
wedstrijd. De eerste wedstrijd won Nyncke heel eenvoudig, Jayce
had in zijn 1e wedstrijd het iets moeilijker hun nummer 1,
uiteindelijk won hij deze toch nog in 4 sets. De volgende 2 enkels
gingen simpel naar ons, de 3de wedstrijd speelde Nyncke tegen
hun nummer 1 en kwam in de eerste set een paar punten achter
omdat ze te veel op zijn voorhand speelde, heel knap paste
Nyncke dit zelf aan een won de set toch nog knap, daarna won
we vervolgens eenvoudig de 2de en 3de set. Jayce won ook
eenvoudig zijn 3de wedstrijd en moest er nog gedubbeld worden,
deze ging ook heel simpel naar Taverzo. De uitslag uiteindelijk 73 voor Taverzo.

Zaterdag 17 maart 2018
De 5e competitie wedstrijd van het seizoen uit naar ATTC in Alphen a/d Rijn. Weer moesten ze het doen met
een invaller, en tegen de nummer 2 was het moeilijk voor Raf. Nyncke en Jayce speelde prima en kregen
meer tegenstand als de voorgaande wedstrijden, beide wonnen alle partijen. Uiteindelijk wonnen team 10
met 7-3 en nu halverwege staan we 14 punten voor op de nummer 2. Komende zaterdag thuis tegen TOGB.

Zaterdag 10 maart 2018
Nyncke moest weer competitie spelen thuis tegen Twenty-one Up uit Rotterdam. Een kleine tegenslag van
Sarah kon niet spelen door een blessure, Bram teamgenoot voor het vorig seizoen is ingevallen en won knap
een partij. Nyncke won alle 3 haar partijen net als Jayce en samen wonnen ze ook nog de dubbel, de uitslag
8-2.

Zondag 4 maart 2018
Nyncke is naar Nederlands Kampioenschap Tafeltennis geweest in Zwolle. Bij de dames waren de 2 toppers
(Britt Eerland en Li Jie) er helaas niet. Maar er kwam wel een verrassing uit de hoed de 17 jarige Shuo Han
Men werd Nederlands Kampioen. Bij de mannen had Nyncke 1 favoriet namelijk Laurens Tromer hij verloor de
halve finale van de uiteindelijke winnaar Ewout Oostwouder. Mooie dag geweest volgend jaar gaan we weer.

Maandag 26 februari 2018
Nyncke deed mee aan het scholentoernooi wat door de gemeente Zoetermeer en tafeltennisvereniging
Taverzo werd georganiseerd. Aangezien papa de wedstrijdleiding had moest ik bij groep 7/8 meespelen i.p.v.
groep 5/6. Maar achteraf was ik daar wel blij ik won alles makkelijk en zo heb ik weer een beker verdiend.

Zaterdag 24 februari 2018
Nyncke moest de derde competitie wedstrijd spelen tegen Doing uit Zoetermeer. Nyncke won 2 van de 3
wedstrijden alleen tegen Jurre die meer dan 100 punten meer had dan Nyncke verloor ze net in 5 sets. Maar
het belangrijkste is dat het team won met 9-1.

Zaterdag 18 februari 2018
Nyncke heeft haar eerst ranglijsttoernooi gespeeld, dit B-ranglijsttoernooi werd gehouden in Soest. De
indeling stond Nyncke als 7/9 geplaatst en in de poule als derde, aangezien er maar 2 spelers doorgaan was
het niet makkelijk door te komen naar de kwartfinale. De eerste wedstrijd speelde Nyncke tegen Floortje die
hoger geplaatst stond, Nyncke won in 4 sets met 12-10, 8-11, 11-5 en 11-8. De 2de wedstrijd won Nyncke
van Marlieke met 11-8, 11-3 en 11-4. De derde wedstrijd tegen Willemijn ging er makkelijk naar Nyncke met
11-1, 11-4 en 11-8. De 4de wedstrijd tegen Jasmijn had Nyncke geen schijn van kans en verloor met 5-11,
3-11 en 8-11, dit meisje had dan ook wel dan 300 elo punten meer dan Nyncke. De laatste wedstrijd in de
poule tegen Lotte ging erg voorspoedig, Nyncke won met 11-3, 11,2 en 11-3 en ging zo door naar de
kwartfinale.
De kwartfinale moest Nyncke tegen Indy die als 3de geplaatst was in het toernooi, heel knap won Nyncke
deze wedstrijd met 11-6, 11-7, 10-12 en 11-7. Zo mocht Nyncke door naar de halve finale van haar eerste
ranglijsttoernooi. Hier moest ze het opnemen tegen Anne-Fleur die als eerste geplaatst was, helaas verloor
Nyncke deze wedstrijd nipt in 5 sets, 6-11, 14-12, 7-11, 11-9 en de laatste in 7-11. Al met al mag Nyncke
erg trots zijn op haar prestatie.

Zaterdag 3 februari 2018
De 2e competitie wedstrijd van de voorjaarscompetitie zit er weer op, nu speelde Nyncke tegen Rijnsoever
uit Katwijk. Het ging weer echt top en weer gewonnen met 10-0.

Zaterdag 27 januari 2018
De eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie is weer gespeeld. Nyncke speelde met haar team (Sarah en
Jayce) uit bij TOGB in Berkel. Een mooi resultaat behaald 10-0, volgens de coach van de tegenstander was
Taverzo een maatje te groot.

Zaterdag 13 januari 2018
Nyncke heeft haar eerste grote toernooi gespeeld, de ZuidHollandse Kampioenschappen bij de meisjes C. In de poule won
ze alle 3 de wedstrijden ook van de uiteindelijke winnaar. De
halve finale won Nyncke vrij makkelijk in 3 sets van een hoger
geplaatst meisje.
De finale werd een ware thriller, Emily had in de poule verloren en
wilde nu winnen. De tactiek om alles bij Nyncke op de backhand
te spelen hielp maar net, Nyncke verloor de finale in de 5de set
met 12-10. Dus een mooie 2de plaats op de Zuid-Hollandse.

Najaarscompetitie 2017
Nyncke heeft haar eerste competitie gespeeld, voor de eerste keer een mooi resultaat van 42% gehaald.

