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Accommodatie Terwaerden
nieuw begin voor STB
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Schepers-Offermans
winnen eerste periode
De koppelcompetitie, georganiseerd door de Centrale voor Ouderen
in Kerkrade, is verdeeld in vier periodes, drie periodes van drie wedstrijden en een van vier.
De derde wedstrijd vond plaats bij Café Hamers. Nadat de kaartdampen waren opgetrokken bleek het koppel P. Schepers-L. Offermans
een uitstekende dag te hebben gehad. Zij legden met 12 punten en een
plusscore van maar liefst 76 plusstreepjes beslag op de eerste plaats.
Op de voet gevolgd door G. Niesters-G. Georges met 11 punten. De
derde plaats werd gedeeld door de koppels:P.Rouschen-P.Schlechtriem,
F. Schröder-J. Ritzerfeld P. Rouschen-Schlechtriem en W. van Munster-A.
Janssen.
Het koppel Schepers-Offermans (26 punten+187) nam ook de leiding in de
algemene rangschikking waardoor zij beslag legden op de eerste periode,
voor het koppel Rouschen-Schlechtriem (26 punten+183).

Op zondag 21 oktober werd op Park Ter Waerden onder overweldigende
belangstelling de nieuwe atletiekaccommodatie geopend. Volwassen
leden van STB liepen op hun vertrouwde Cooperbaan aan de rand
van de Brunssummerheide hun laatste rondje, lieten de vlag zakken
en sloten voor de laatste keer de poort. Daarna ging het in looppas
richting Park Ter Waerden waarbij onderweg de jeugd aansloot om zo
gezamenlijk het laatste stuk van de route af te leggen. De aankomst
op Park Ter Waerden was voor de lopers een geweldige verrassing
omdat zij werden opgewacht door een groot aantal belangstellenden
en muziek van Sjpasskapel Oam Zat.
De nieuwe atletiekaccommodatie
betekent voor STB een nieuw begin
met veel nieuwe mogelijkheden,
maar voor de oudere STB’ers betekent het ook het einde van een
tijdperk en hier en daar was dan
ook sprake van enige emotie, kippenvel en zelfs een enkele traan.
Na enkele toespraken werd het
lint doorgeknipt door een van de
pupillen die daarbij werd geassisteerd door wethouder Harry
Erkens en oud-voorzitter van STB,
Albert Verbunt. Hoe belangrijk
deze actie was zal de STB-pupil

nog niet beseffen, maar het was een
“knip met de schaar” die nog heel
veel gevolgen zal hebben. De atletiekaccommodatie is een nieuwe
stap in de ontwikkeling van Park
Ter Waerden en het zal zeker een
impuls zijn voor de verdere groei
van STB die de laatste maanden al
een ﬂinke aanwas zag, vooral bij
de jeugd.
Na de opening was het tijd voor
champagne en werden er door de
jeugd van STB demonstraties gegeven op diverse onderdelen, zodat

de gasten zich een beeld konden
vormen van wat de nieuwe tak van
sport op Park Ter Waerden is. De
dag werd afgesloten in de kantine
van UOW’02, een van de nieuwe
buren van STB, waar de gasten onder het genot van een hapje en een
drankje nog even gezellig konden
napraten.
Gedurende de laatste maanden
hebben de omwonenden af en toe
overlast gehad wanneer er weer
vrachtauto’s, tractoren en andere
machines bezig waren om het bestaande voetbalveld om te vormen
tot de nieuwe accommodatie. Toch
kwamen er nauwelijks klachten en
waren zij zeer te spreken over het
resultaat, ofschoon de blauwe kleur
nog even moet wennen.
Foto:
Aankomst van de ‘openaars’ van STB
op de nieuwe atletiekbaan

Veel verrassingen
bij TTV Landgraaf
Afgelopen zaterdag startte de tweede seizoenshelft van de najaarscompetitie en die speeldag zat vol met positieve verrassingen. Herenteam
1 stuntte door in en tegen Nijmegen met 7-3 te winnen. Dave Korpershoek en Niek Boymans hadden er zin in en wonnen alle partijen. May
Quaedvlieg was gelukkig ook weer van de partij al kon hij nog niet
voor punten zorgen. Als zaterdag thuis van SVE wordt gewonnen, dan
komt handhaving in de 3e divisie erg dichtbij.
Team 2 deelde de punten met TTC,
in Tegelen werd het 5-5. Tim Meyboom en Carlo Karssing wonnen
twee partijen, Maarten Janssen
pakte het vijfde punt waardoor
Landgraaf nog altijd op een veilige
vierde plek staat.
Herenteam 3 klom naar de 2e plaats
dankzij een knappe 8-2 zege bij Sittard. Jo Engelen en Charles Huijnen
bleven ongeslagen, Tim Keren
pakte een set.
De voorsprong van het vierde
teams steeg naar 17 punten na de
zesde zege op rij. Tegelen werd met
9-1 geklopt en de titel is voor Frank
Moonen, Patrick Merx en Marcel
Eggen alleen nog maar een kwestie

van tijd.
Team 5 dacht ook nog een beetje
aan promotie maar na de 8-2 nederlaag tegen koploper Kerkrade kan
die gedachte in de ijskast. Harald
Moss won een partij en het andere
punt kwam uit het dubbelspel.
Voor herenteam 6 ging het al niet
voor beter, Sempre Avanti was
met 8-2 veel te sterk. Alleen Wim
Vinken onttrok zich nog enigszins
aan de malaise door een potje te
winnen. Ook hier werd wel de dubbel gewonnen.
Heren 7 verging het beter en won
met 8-2 van Destatec. Jos Verstap-

pen en Mart Verstappen pakten de
volle buit, Piet Geurts was goed
voor een winstpartij.
Voor team 8 blijven er kampioenskansen, de topper tegen Kerkrade
eindigde in 5-5.
Jongensteam 1 zorgde voor de
grootste surprise door bij koploper
Sittard met 7-3 te winnen. Eerder
dit seizoen werd er met 10-0 verloren van Sittard. Nu zag de wereld
er totaal anders uit, Tom Boessen
pakte drie punten, Stan Hermans
deed het prima door twee partijen
te winnen en Dylano Vulhop had
niet zijn eigen batje maar pakte
toch een punt. Het team staat nog
vierde maar de derde plaats is nu
in zicht.
Aanstaande zaterdag spelen de
herenteams 1, 2, 3 en 4 thuis om
16.00 uur.
Jongensteam 1 speelt ook thuis en
wel om 13.00 uur.

Olympia organiseert
Plaatsingswedstrijd
Op zaterdag 3 november organiseert gymnastiekvereniging Olympia
in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
de Plaatsingswedstrijd Groepsspringen voor Zuid-Nederland A & B
niveau in Sporthal De Banenberg.
Tijdens deze wedstrijd komen tal van verenigingen naar Landgraaf om
een poging te doen zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen, die voor de jeugd tot 12 jaar zal plaatsvinden op 15 december
2012 in Elst, terwijl de junioren en senioren elkaar zullen ontmoeten op
9 februari 2013 in Ede.
De organiserende vereniging Olympia Landgraaf wordt tijdens deze
wedstrijd vertegenwoordigd door de Dames Junioren (12 jaar tot 16 jaar).
De meisjes zullen dan op de onderdelen Tumbling, Tafel –Minitrampoline,
Toestel – Minitrampoline en Minitrampoline vrij uitkomen.
Aanvang wedstrijd 10.00 uur, einde 16.30 uur. De entreeprijs bedraagt
€ 2,00 voor jeugdigen t/m 15 jaar en € 4,00 voor mensen van 16 jaar en
ouder.

Trilan krijgt
klop in Haarlem
Trilan 1 moest op zaterdag naar het grootste badmintonbolwerk van
Nederland, BC Duinwijck 2. Dat het geen makkelijke opgave zou worden, stond van tevoren al vast, maar de 7-1 nederlaag was eigenlijk wel
teleurstellend. Pas in de tweede mix redde Trilan de eer en werd het
eerste punt binnen gehaald. Macey Hanssen en Teun Gootzen wonnen
in 2 sets. Volgende week is een aanzienlijk beter resultaat nodig in de
thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Veghel.
Trilan 2 won vorig weekend al met 3-5 in Ulft en blijft bovenaan de
ranglijst meedraaien.
Trilan 3, met invalster Francien Hodselmans in de gelederen, verloor met
6-2 bij mededegradatiekandidaat Weert. Francien Hodselmans en Niels
Ottenheim wonnen hun singels.
Trilan 4 miste in de topper tegen BCM 97 natuurlijk Francien Hodselmans,
maar hield de schade in deze uitwedstrijd beperkt door met het kleinst
mogelijke verschil te verliezen, 5-3.
Ook Trilan 5 redde het dit keer niet, na 4 keer op rij gelijk gespeeld te
hebben, werd er nu met 3-5 verloren van Rally 2. Anne Adriaens en Jenny
Aarts wonnen beiden overtuigend hun singel in 2 sets en het 3e punt werd
behaald door de mix van Bob Adriaens en Jenny Aarts.
Trilan 5 stevent, als het zo blijft presteren, rechtstreeks af op het kampioenschap. Dit keer werd in Bocholtz tegen BBC 5, met 1-7 gewonnen.
Alleen het damesdubbel van Janine Smeets en Janou Theunissen, redde
het in de 3e set net niet.

