
Clubkampioenschap jeugd. 
 

Maandag 6 december om 18.00 werd het startsein gegeven door Hans en begon de 
strijd van onze “beginnende” jeugd. 
Er waren 10 deelnemers zodat er 2 vijfkampen konden worden gemaakt. 
 

Poule A uitslag Poule B uitslag Na deze voorronde werd er door de 
nummers 1 en 2 uit beide poules een 
kruisfinale gespeeld en speelde de 
anderen onderling nog voor een 
verdere plaatsing in de eindranglijst. 

 
Yannick 1  Jelle  2 
Joey  3  Joren  3 
Bernard 2  Roeland 4 
Michael 4  Joyce  1 Er werd flink wat strijd geleverd en 
Sander 5  Marnix 5 hier en daar kon men wat zweet- 

     druppeltjes bespeuren. 
In de eerste kruisfinale moest Yannick in 4 sets aan Jelle zijn meerdere erkennen en ook 
Joyce sneuvelde in 3 sets tegen onze Bernard. 
De partij voor de 3e en 4e plaats Joyce-Yannick werd in 3 sets door Yannick beslecht. 
 

En daar stonden ze dan de finalisten. 
 

Bernard - Jelle 
 

Het werd een lange pot, en de voorzitter maar wachten met die 2 blinkende bekers. 
De vermoeidheid ging onze benjamin Bernard in de vierde set parten spelen. Kon 
Bernard de eerste twee bijblijven met 2x 11-9 voor Jelle en zelfs de 3e in winst voor 
hem met 7-11, de 4e set werd de beslissende in het voordeel van Jelle met een uitslag 
van 11-3. 
 

    Jeugd groep A  
 

  1.  Jelle    2.  Bernard 
  3.  Yannick   4.  Joyce 
  5.  Joey    6.  Joren 
  7.  Michael   8.  Roeland 
  9.  Sander   10.  Marnix 
 

Het was een leuke, gezellige en vooral sportieve avond. We hopen dat we deze 
jeugdleden voor onze vereniging mogen behouden en dat zij de komende tijd 
enthousiasme en plezier in het tafeltennis blijven houden en dat de gerichte 
trainingsavonden op maandag het niveau op een nog hoger peil zal brengen. Ons laatste 
jeugdlid Marnix sloot deze avond de rij maar ook voor hem de uitdaging om volgend 
jaar hoger in de ranglijst te gaan eindigen.  
 

Donderdag 9 december kwam de jeugd van team 1 en 2 aangevuld met Jordi en de 2 
winnaars van de maandag in de arena. Ernst liet helaas verstek gaan wegens 
vermoeidheid zodat een 5- en 4-mans poule kon worden gemaakt. Ook deze avond was 
er een met flinke strijd. 
 

 Poule A uitslag Poule B uitslag In de eerste set van de kruisfinale liet 
Eric zich tegen Vincent verrassen maar 
schreef de volgende 3 op zijn naam. 

 
Vincent 2  Eric  1 
Christian 1  Tessa  3 In de andere kruisfinale waren het 3 

sets voor Willem met een stand van drie 
maal 11 – 9. 

Danny 3  Willem 2 
Jordi  4  Jelle  4 
Bernard 5 



Voor plaats 3 en 4 gingen Vincent en Christian de strijd aan. Zoals het ook vaak in de 
competitie is gegaan met Christian, hij kwam met 2 sets voor te staan maar verloor 
uiteindelijk met 2 – 3 . 
Voor de finalepartij stonden Eric en Willem in het centercourt. Er zaten leuke rally’s bij 
maar helaas voor Willem was het in 3 sets beslist in het voordeel van Eric 
 
   Jeugdgroep B 
 

1.  Eric  2.  Willem 
3.  Vincent 4.  Christian 
5.  Tessa  6.  Danny 
7.  Jordi  8.  Jelle 
9.  Bernard 
 

Ook deze avond verliep zonder problemen.  
Helaas kon onze voorzitter niet voor de  
prijsuitreiking zorgdragen. Er was een  
CDA-delegatie van de gemeente op werkbezoek. 
Echter deze taak werd uitstekend uitgevoerd  
door onze organisator van de jeugdclub- 
kampioenschappen Hans Stapels. Bij deze nog  
hartelijk dank voor de organisatie en als beloning  
mag je het volgend jaar weer doen.  

Bert Laurense 
 
Clubkampioenschappen Senioren 2004. 
Op maandag 13 december waren de senioren aan de beurt om aan hun clubkampioenschap te beginnen, eerst de 
spelers in de lagere klassen, 5 en 6, gerekend vanuit de competitie najaar 2004,  met de recreanten die ook op 
dat niveau presteren. Er werden 3 poules samengesteld, twee van vijf en één van vier spelers. Er werd fel 
gestreden, veel 4-setters, zes 3-setters en acht 5-setters. Een gewonnen wedstrijd betekende 1 punt voor de 
winnaar en 0 voor de verliezer. De resultaten waren poule 1: 1e Sander Jasperse 3 pt; 2e  ex-aequo André 
Adams, Bert Laurense en Wim Schuurs  2 pt. en   5e  Piet v.d. Kloos 1 pt.  
Poule 2: 1e Brord v. Westing 3 pt; 2e Karel te Lindert 2 pt; 3e Aad Vis 1 pt. en 4e Ruud Boukema 0 pt. Poule 3: 
1e Ko Lavooij 4 pt; 2e Mahmut Hidanovic 3 pt; 3e Koos Boeren 2 pt; 4e George Berger 1 pt en 5e Cynthia v.d. 
Star 0 pt. 
De nummers 1 van iedere poule vochten in een 3-kamp uit wie er kampioen van deze groep zou worden en dus 
ook meedoet bij de hoogste groep. Na een 3-, een 4- en een 5-setter bleek Brord v. Westing de sterkste te zijn 
en hij gaat dus door. Sander Jasperse (de jeugd) werd 2e en Ko Lavooij als 65-plusser eindigde als 3e. Naast het 
uitreiken van de medailles voor de 1e en 2e plaats door de voorzitter, huldigde hij ook de spelers van team 6 en 
5, de kampioenen van de afgelopen competitie. 
 
Donderdag de 16e was de beurt aan de hogere klassen aangevuld met twee voormalige jeugdspelers die 
inmiddels senior zijn doch jammer genoeg niet aan de competitie meedoen, één jong oud lid die weer 
competitie gaat spelen, de nrs. 1 en 2 van de jeugdkampioenschappen en de kampioen van de eerste senior-
ronde. Er werden een 7- en een 8-kamp gespeeld met aansluitend een kruisfinale tussen de nrs. 1 en 2 van de 
poules. De indeling van poules met de uitslag ook gebaseerd op 1 pt. per overwinning was: 7-kamp: 1e Ben 
Hofhuis 6 pt; 2e Francois de Leeuwe 5 pt; 3e ex-aequo Maarten Appel en Rob Jasperse 3 pt; 5e ex-aequo Brord 
v. Westing en Eric Disseldorp 2 pt en 7e Wim Hogendoorn 0 pt.                 
8-kamp: 1e Hans Stapels 7 pt; 2e Dennis v.h. Groenewoud 6 pt; 3e Fred Admiraal 5 pt; 4e Dirk Broere 4 pt; 5e 
ex aequo Renzo Trip en Willem Vuerhard 2 pt en 7e ex-aequo Sander Jasperse en Ruud Polak. De kruisfinales 
begonnen  met Francois de Leeuwe – Hans Stapels in 3 sets gewonnen door Hans en Dennis v.h. Groenewoud - 
Ben Hofhuis in 3 sets gewonnen door Dennis. De finale werd dus Dennis – Hans. Geen pats boem punt 
wedstrijd maar een buitengewone spannende strijd met vele hoogstaande rallies met als uiteindelijke uitslag in 
sets 2 – 3. Hans Stapels opnieuw clubkampioen in 2004. Voor de voorzitter weer en drukke avond, huldigde hij 
eerst 2 van de 3 spelers van het 3e team dat kampioen was geworden, na afloop van de finale moest hij weer aan  



de bak. Aan Hans en Dennis overhandigde hij eerst de bekers voor de 1e en 2e plaats in het clubkampioenschap 
en dan nog eens een nieuwe wissel-                  beker aan Hans. Mede door de grote opkomst van de leden op 
elk niveau, kunnen we terugkijken                    op een geslaagd clubkampioenschap 2004. 

                                                                                                                                George Berger.      
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 Hans Dennis 


