
Klimaatgroep°Stars verliest in spannend duel van Hilversum. 

Na een 1-0 achterstand volgde een spannend duel tussen Klimaatgroep°Stars en Tafeltennis Centrum 

Hilversum. In Hilversum kwam Jan Tammenga net te kort in zijn partij tegen Jelle Goossens. Na een 1-1 

tussenstand in games wist Goossen, dankzij de hartstochtelijke aanmoedigingen van het thuispubliek, 

Tammenga in de derde en vierde game voor te blijven (12-10, 12-10). 

Colin Rengers wist in de derde partij van de middag wel aan het langste eind te trekken door Gamal de 

Groot in vijf games aan de zegekar te binden. Al had Rengers daarvoor in de vijfde game wel vijf 

matchpoints nodig (13-15).Nathan van de Lee, de in Groningen woonachtige speler van Hilversum, wist 

vervolgens van Jan Tammenga te winnen. Henk Jan Wils kon Gamal de Groot twee games bijhouden maar 

kon niet voorkomen dat de zege in Hilversum bleef. 

 
Colin Rengers Klimaatgroep°Stars (foto © Ivo Lint) 

Colin Rengers mocht het bal sluiten tegen Jelle Goossens. In de eerste games had Rengers nog last van de 

service van Goossens. Vooral de lengte van de service van Goossens is goed, maar naarmate het duel 

vorderde kreeg de youngster van Klimaatgroep°Stars meer vat op zijn tegenstander. Na een 2-1 

achterstand in games was Rengers los en wist makkelijk de vierde en de vijfde game in zijn voordeel te 

beslissen. Ondanks de 4-2 nederlaag van Klimaatgroep°Stars wist Rengers in Hilversum ongeslagen te 

blijven en dat is goed nieuws voor de Middelstummers. Uitslagen 

Gamestanden Wedstrijdverloop 

Nathan van der Lee – Henk Jan Wils 11-6 11-2 11-6 1-0 

Jelle Goossens – Jan Tammenga 11-7 8-11 12-10 12-10 2-0 

Gamal de Groot – Colin Rengers 12-14 6-11 11-9 13-15 2-1 

Nathan van der Lee – Jan Tammenga 11-7 6-11 11-8 11-5 3-1 

Gamal de Groot – Henk Jan Wils 11-9 11-7 11-9 4-1 

Jelle Goossens – Colin Rengers 11-5 7-11 11-7 7-11 6-11 4-2 

 

Eerstvolgende wedstrijd speelt Klimaatgroep°Stars zondag 8 november thuis tegen regerend 

landskampioen Enjoy Deploy uit Zoetermeer. Aanvang van de wedstrijd bij Midstars in Middelstum is 

14.00 uur.Eerstvolgende wedstrijd speelt Klimaatgroep°Stars zondag 8 november thuis tegen regerend 

landskampioen Enjoy Deploy uit Zoetermeer. Aanvang van de wedstrijd bij Midstars in Middelstum is 

14.00 uur. 
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