Clubkampioenschappen jeugd 2003- 2004.
December is de maand van de clubkampioenschappen dus ook nu weer, en wel op 8 en 11 dec. voor de
jeugd en op 15 en 18 voor de senioren aangevuld met de beste jeugdspelers. De jongste jeugd begon op
maandag met 15 deelnemers. Dit betekent dat alle jeugdleden behalve de 6 van team 1 en 2, die veel
sterker zijn en de 2e dag spelen, meededen, BRAVO.
Op maandag 8 dec. werd begonnen met drie 5-kampen op basis van “”the best of three”, d.w.z. 2
gewonnen partijen. Opvallend is dat er van de 10 per poule te spelen partijen in poule A er één in 3 sets
werd gespeeld, in poule B alles in 2 sets en poule C vijf in 3 sets.
De nrs. 1 en 2 van de poules aangevuld met de twee beste nrs. 3, in totaal 8 deelnemers, spelen in een
afvalsysteem op basis van “the best of five”, is drie gewonnen sets om de plaatsen 1 t/m 4, de
overblijvende 4 spelen, ook op basis van 3 gewonnen sets, om de plaatsen 5 t/m 8. De overigen werden
aan de hand van hun resultaat in de poules ingedeeld in een groep van 4 resp, 3 en speelden in het
afvalsysteem, met 3 gewonnen sets, om de plaatsen 9 t/m 12 en 13 t/m 15.
De einduitslag na een goede en spannende finale : 1 Jordi Schipper (met beker); 2 Jasmin Hidanovic (met
beker); 3 Luke Toom; 4 Michel de Keizer; 5 Robert Van Rijssel; 6 Wilma den Boer (hoogst geplaatste
meisje); 7 Yannick Brouwer; 8 Fabian Hessel; 9 Désiree Stam; 10 Robbert IJpelaar; 11 Joyce van
Veldhuizen; 12 Jelle Houtman; 13 Rick den Ouden; 14 Pim Leewis; 15 Gleb Pogaday.
George Berger.
Na de strijd van maandagavond, konden de Titanen donderdag 11 december de arena in, aangevuld met
de nummers 1 en 2, Jordi en Jasmin, van 9 december. Totaal 8 strijders, waarvan één vrouwelijke, werden
in 2 poules verdeeld.
De nummers 4 van beide poules streden hierna om plaats 7 en 8 en deze werd in 4 sets gewonnen door
Jordi van Jasmin. De strijd tussen de nummers 5 en 6 werd in het voordeel beslist door Danny tegen
Willem, eveneens in 4 sets. Voor de nummers 1 en 2 lag nog een extra wedstrijd in het verschiet. Zij
mochten nog een kruisfinale spelen. Uit poule A winnaar Eric tegen nr.2 uit poule B Tessa deze werd
door Eric in 3 sets beslecht. Uit poule B winnaar Vincent tegen Christiaan nr. 2 uit poule A, ook deze
werd in 3 sets gewonnen, door Vincent. Gevolg was de strijd om plaats 3 en 4 door Christiaan en Tessa
welke na 5 sets door Tessa werd gewonnen. De finale tussen Eric en Vincent werd uiteindelijk ook een 5setter welke met 9-11 in het voordeel van ERIC werd beslist.
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Na afloop werd aan het 2e jeugdteam, t.w. Tessa, Willem en Danny, door Frans nog een cadeaubon
overhandigd voor het behalen van
het kampioenschap in de competitie. Hierna ontvingen de clubkampioenen 1 en 2 een prachtige beker om
weer toe te voegen aan hun prijzenkast.Een ieder werd weer bedankt voor zijn of haar inzet en de zaal
werd overgedragen aan de senioren die stonden te trappelen van ongeduld. Er moest nog flink getraind
worden voor hun aanstaande clubkampioenschap.
Bert Laurense
Clubkampioenschappen senioren 2003- 2004.
Op maandag de 15e werden eerst de teams 5 en 8 door de voorzitter gehuldigd voor hun behaalde
kampioenschap in de afgelopen competitie en verblijd met een flesje wijn. Daarna begon de eerste ronde

van de senioren gespeeld door de spelers uit de 4 degr. 5 prom. en 5 degr. Van de 13 mogelijke
kandidaten bleken er 11 te spelen, ééntje ziek en een ander?.
Er werd gespeeld in 2 poules, een 5-kamp en een 6-kamp, een kruisfinale tussen de nummers 1 en 2 en
uiteindelijk de finale. Alles op basis van “best of five”. Uit de 5-kamp met Mahmut, André, Piet, George
en Jan, plaatste Mahmut zich als 1e en André als 2e. Uit de 6-kamp met Brord, Koos, Ruud Boukema,
Wim Schuurs en onze enige dame Cynthia kwamen Brord en Ruud resp. als 1 en 2 te voorschijn. De twee
kruisfinales werden dus Mahmut tegen Ruud met Mahmut als winnaar en Brord tegen André met Brord
als winnaar. De finale, Brord tegen Mahmut werd na een bloedstollende strijd met briljante slagen
afgewisseld door onbenullige klapjes, na 5 sets door Brord gewonnen. De voorzitter Frans Duive besloot
deze avond met overhandigen van de bekers behorend bij de 1e en 2e plaats.
George Berger.
Donderdag de 18e, de laatste dag. Gespeeld gaat er worden door de spelers van team 1 t/m 4 aangevuld
met de 1e en de 2e van de senioren van maandag, de 1e en de 2e van de junioren en onze 2 jongste
senioren.
De opkomst was niet optimaal,van het 1e t/m 4e deden er, om welke reden dan ook, 4 man niet mee, Brord
van Westing, kampioen van de lagere senioren was verhinderd, hetgeen ook voor Maarten Appel één van
de 2 jonge senioren gold.
Gespeeld werd in twee 6-kampen met aansluitend de kruisfinales en finale op basis van “the best of five.
De eerste 6-kamp bestond uit:Hans, Reggy, Dirk, Ton, Bert, Ko, Mahmut als 2e van eerste senioren groep
en Erik Disseldorp als kampioen van de junioren.
De tweede 6-kamp bestond uit: Francois, Vincent Laurense als 2e van de junioren, Frans Meijer, Rob,
Fred, Wim Hogendoorn, Ruud Polak en Renzo Trip de jonge senior. Na hevige strijd werd de eerste poule
gewonnen door Hans Stapels met 7 gewonnen partijen en, een vermelding waard, Erik als 2e met 6
gewonnen partijen. De tweede poule had als winnaar Francois de Leeuwe,ook met 7 winstpartijen en 6
winstpartijen werd Fred Admiraal de 2e. De kruisfinale tussen Hans en Fred, een tweetal dat vaak tegen
elkaar speelt werd gewonnen door Hans. De tweede werd een strijd tussen Francois en Erik, gewonnen
door Francois waarvoor hij alle zeilen moest bijzetten. Ruim na twaalven werd aan de finale tussen Hans
en Francois begonnen, ook twee spelers die regelmatig regen elkaar spelen met na 4 sets Hans Stapels als
Clubkampioen. Na afloop werd Hans door Frans Duijve gehuldigd en werd hem de bijbehorende beker,
die hem niet onbekend voorkomt, overhandigd. Na het graveren mag hij hem weer een jaar houden.
Als laatste werden team 1 en 4, voor zover aanwezig, nog gehuldigd met hun behaalde kampioenschap.
George Berger.
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