
Clubkampioenschap 2e ronde jeugd 
 
Na de eerste ronde te hebben gespeeld waar Yannick nr.1 en Joe nr.2  werd, was op 8 december 2005 de 
avond van de tweede ronde. Er waren 11 deelnemers wat resulteerde in een poule van 6 en 5 
Na een hevige strijd was de uitslag als volgt. 
 A   B 
1. Danny  1. Christian 
2. Willem 2. Eric 
3. Tessa  3. Vincent 
4. Yannick 4. Gian Marco 

 
Zoals voorgaande keren werd er en kruisfinale gespeeld 
tussen de nummers 1 en 2 en vochten de overige nog om 
een verdere ranking. 
De eerste ronde in de kruisfinale Danny-Eric werd een  
verrassende overwinning voor Danny 3-0. 5. Wilma  5. Jelle 

   6. Joe 
De wedstrijd Christian-Willem werd er een, die pas in de 5e werd beslist in het voordeel van Christian. 
De plaatsen 3 en 4 werd een 5-setter met als winnaar Eric. 
Ook de finalepartij moest maximaal en werd uiteindelijk door Christian gewonnen. 
 
 Einduitslag clubkampioenschap jeugd 2005. 
 
  1. Christian 
  2. Danny 
  3. Eric 
  4. Willem 
  5. Tessa 
  6. Vincent 
  7. Gian Marco 

�€.

 �C h r i s t i a n

  8. Yannick 
  9. Jelle 
  10. Wilma 
  11 Joe           Bert Laurense 
 
Clubkampioenschappen Senioren 2005. 
Op 12 december was het weer zover: de eerste sessie van de senioren voor het clubkampioenschap van de 
senioren. Van de 19 mogelijke deelnemers kwamen er slechts 11 opdraven. Dit betekende een 5- en een 
6-kamp met kruisfinales en finale. Op basis van de persoonlijke resultaten van de najaarscompetitie ‘05 
werden de poules zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. De 5-kamp bestond uit: Mahmut, Bert, Maarten, 
Wim Schuurs en Piet. Na 5 driesetters, 3 viersetters en 2 vijfsetters werd de eindstand in de poule: 1 
Maarten, 2 Bert, 3 Mahmut, 4 Wim en 5 Piet. 
De 6-kamp bestond uit: Renzo, André, Ko, Ruud Boukema, George en Cynthia. Hier was het aantal vier- 
en vijfsetters zelfs meer dan het aantal driesetters nl. 9 om 6. de eindstand werd: 1 Renzo, 2 Ko, 3 Ruud, 4 
André, 5 George en 6 Cynthia. 
De 1e kruisfinale tussen Maarten en Ko werd in 3 sets door Maarten gewonnen, de 2e tussen Renzo en 
Bert werd in 3 sets door Renzo gewonnen met als gevolg een finale tussen Maarten en Renzo. Deze finale 
kwam voor de insiders niet onverwachts en werd uiteindelijk in een spannende vijfsetter door Renzo 
gewonnen. Renzo als winnaar van de laagste klassen door naar de tweede sessie op donderdag 15 
december.           George Berger.   
 
Vervolg clubkampioenschappen 2005 senioren 
 
Bij de wedstrijden in de klassen 5 en 6 bleken de jongeren het uitstekend te doen: Maarten en Danny 
eindigden als 1ste en 2de en zij mochten meedoen met de klassen promotie tot en met 4. 
Die speelden een 6 en 7-mans poule af. In de 7-mans poule werden 21 partijen gespeeld en werd het een 
duidelijke uitslag: Eric met 6 punten 1ste en Dennis met 5 punten 2de. Zij gingen naar de kruisfinales.  
In de 6-mans poule werd het veel spannender: na hun 15 partijen was nummer 1 met 5 punten: Ben. Op 
de tweede plaats eindigden maar liefst drie spelers met elk 3 punten: Danny, Frans en Hans. Toen 
moesten de onderlinge partijen geteld worden: met miniem verschil was Hans  



uiteindelijk de beste van die drie en werd dus 2de van de poule  en dus gingen ook Ben en Hans naar de 
kruisfinales.  
Een ding werd bij dit kampioenschap wel duidelijk: de jongeren zijn  duidelijk in opmars en zij beginnen 
hun plaatsen op te eisen! Eric kwam zelfs tot de kruisfinales. 
En toen de kruisfinales zelf: 
De eerste partij ging tussen Eric en Hans, welke door Hans duidelijk met 3 – 0 werd gewonnen: hij was 
nog een maatje te groot voor Eric. De tweede partij ging tussen Ben en Dennis en dit werd de deceptie 
van de avond, want die partij werd na een set door Ben opgegeven. 
De finale ging toen, niet voor de eerste keer, tussen Hans en Dennis. 
Na een felle start wist Dennis de eerste set met 11 – 9 te winnen. Maar toen ging bij hem langzaam het 
lampje uit en kwam Hans steeds meer op dreef. Hij trok toen met 11 – 6, 11 – 8 en 11 – 4 het 
kampioenschap overduidelijk naar zich toe. Dus clubkampioen 2006: Hans Stapels!!! 
Toen was het woord aan de voorzitter, die de bekers voor de clubkampioen uitreikte aan de nummers 
twee en één: 
 

�
 HANS

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen PITT 
 
Donderdag 8 september 2005 was het weer zover: de al bijna traditionele, vriendschappelijke wedstrijd 
van Pitt tegen Nieuwerkerk in de week voor aanvang van de competitie. 
Vanaf + kwart voor acht druppelden beide partijen binnen aan de Pelikaanweg 2 om er eens stevig 
tegenaan te gaan met vijf teams gespreid over de klassen promotie, 2e, 4e, 5e en 6e. Door de grote opkomst 
was het een volle en gezellige bak en na enig overleg over de indeling kon er kwart over acht gestart 
worden. Na enerverende wedstrijden, afgewisseld met een hapje en een drankje aan de bar en napraten 
over de verspeelde partijen, was er tegen 11 uur een hoogst verwonderlijke uitslag: 
 

Nieuwerkerk heeft met 26 tegen 25 van Pitt gewonnen. 
 
Minimaler kon het verschil niet zijn. Toen bleek dat de eerste teams er geen genoeg van hadden kunnen 
krijgen en nog een extra partij had gespeeld.  
De stemming zat er goed in, aan de bar was het gezellig en de tijd draaide vanzelf door. Maar omstreeks 
een uur of twaalf kwam er voor de meeste mensen toch een eind aan deze zeer geslaagde ontmoeting.  
p.s. Er schijnt in januari weer een ontmoeting op de rol te staan. 
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