Clubkampioenschappen jeugd 2006
Bij de clubkampioenschappen 2006 werd er onderscheid gemaakt in wel- en
niet-competitiespelers. De opkomst van de niet-competitiespelers was op
z’n zachts gezegd niet erg groot, wat inhield dat er slechts twee jeugdleden
verschenen. In ieder geval hadden ze allebei een prijs. Bart van Wensveen
bleek in een best of five duidelijk sterker te zijn dan Raymond Klop,
waardoor Bart de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Bij de competitiespelers was de opkomst aanzienlijk beter. Acht jeugdleden kwamen
opdagen en er werd een achtkamp gespeeld. Christiaan was verhinderd en
kon daardoor zijn titel niet verdedigen, waardoor Danny en Willem (met
Tessa als zeer gevaarlijke outsider) waarschijnlijk zouden uitmaken wie
zich clubkampioen mocht noemen. De spelers van het tweede en derde
team weerden zich prima, maar kwamen op beslissende momenten toch
te kort tegen de ervaren rotten onder de jeugd. In een zeer spannende finale
wist Danny in vijf games van Willem te winnen en mocht zich voor een jaar
clubkampioen noemen.
Hans

Clubkampioenschap 2006-12-21
Maandag 11 december was er weer het begin van de grote happening: wie zal zich een jaar lang clubkampioen
van NTTC mogen noemen? Op 11 december traden er 10 spelers aan om elkaar te bestrijden en te zien wie er
naar de tweede ronde zou mogen over gaan. Dit waren de spelers uit de 5e tot en met de 7e klasse, die als volgt
werden ingedeeld:
in poule 1: nrs namen:
in poule 2: nrs namen:
1 Ruud Polak

1 Maarten Appel

2 Erik van Bemmel

2 George Berger

3 Aad Vius

3 Koos Boeren

4 Ruud Boukema

4 Bert Laurense

5 Ko Lavooij

5 Sjaak van Tiel

Poule 1 werd royaal overheerst door Ruud Polak en Aad Vis:

5-kamp
Poule 1 werd door Ruud
nrs namen:
1 Ruud Polak
Polak en Aad Vis royaal
gewonnen met respectievelijk 2 Erik van Bemmel
8 en 6 punten. Zij gingen naar 3 Aad Vius
4 Ruud Boukema
de kruisfinales.
5 Ko Lavooij

5-kamp
nrs namen:
1 Maarten Appel
2 George Berger
3 Koos Boeren
4 Bert Laurense
5 Sjaak van Tiel

2
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2
2
6
2
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3
2
3

Totaal

1
Totaal
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2
6
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4

eindstand

1
4
2
5
3

Poule 2 werd door Maarten
Appel en Bert Laurense even
royaal gewonnen met ook
respectievelijk 8 en 6 punten.
Zij gingen dus ook naar de
Kruisfinales.

Deze finale
werd door
Maarten
Appel in 4
sets
gewonnen
met de
standen:

11 - 9
7 – 11
11 - 4 en
11 – 7.

In de kruisfinales stond Maarten tegenover Aad. Met drie overwinningen op rij won Maarten dit treffen.
In de andere kruisfinale stonden Ruud en Bert Laurense tegenover elkaar. Dit treffen werd door Ruud ook met
3 overwinningen straight gewonnen.
In de bar werden ondertussen de hapjes en
drankjes met zorg klaar gezet.

Op donderdag 14 december volgde het tweede deel van de clubkampioenschappen met spelers uit de teams van
de 1e tot en met de 4e klasse., aangevuld met de winnaars van de 1e ronde: Maarten en Ruud.
Ook hier kwamen 10 clubleden opdraven om de zege te bevechten en zij werden als volgt in twee poules
ingedeeld:
in poule 1:

Na het bekijken van de
onderlinge partij bleek Frans
de beste, want hij had de
onderlinge partij gewonnen in
4 sets: 9-11 / 11-5 / 11-6 en
11-6. De volledige eindstand
in poule 1 is dan geworden:

In poule 1 werd er stevig
gestreden. Eric werd duidelijk
eerste in zijn poule, maar wie er
tweede was, werd niet direct
duidelijk, omdat Frans en Willem
allebei eindigden met 9 punten,
maar net een puntje meer dan nr. 4:
Christiaan met acht punten.

5-kamp

De tweede poule werd gevormd door:
Ook in de tweede poule werd hard
gestreden. Hier was de uitslag wat
duidelijker, want Hans werd duidelijk
eerste met 8 punten en Danny tweede
met 6 punten.

5-kamp
nrs namen:
1 Eric
2 Frans
3 Christiaan
4 Willem
5 Maarten

De eindstand in
poule 2 staat
hiernaast. De inzet
van de spelers was
groot en er werd
zeer

nrs namen:
1 Hans
2 Fred
3 Zoran
4 Danny

5-kamp
nrs namen:
1 Hans
2 Fred
3 Zoran
4 Danny
5 Ruud

5 Ruud

Maar niet iedereen kan
steeds winnen.
Op een gegeven
moment kom je je
meester tegen!
Hans tegen Frans :
het resultaat werd:
1e set: 11 - 9
2e set: 11 - 5
3e set 11 - 4
Hans dus duidelijk de winnaar!
Toen werd het tijd voor de kruisfinales: De andere kruisfinale was: Danny tegen Eric.
Danny tegen Eric werd: 11-5 / 9-11 / 119 / 9-11 / 10-12. Vooral de laatste partij
was opmerkelijk: in de laatste set stond
Danny duidelijk voor, maar maakte toen 6
fouten op rij. Waarschijnlijk was de
spanning om te winnen te groot en bleef
Eric wel heel rustig en won deze
kruisfinale.

De echte finale ging dus tussen Eric en Hans.
Dit werd een echte finalepartij:
Een vijfsetter die bloedstollend was.
De setstanden werden:
11 - 7

#
#

7 - 11

#

7 - 11

#

11 - 5
11 - 9 !!!
De eindstand werd dus: Eric 3 - 2 !
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9
5

2
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1
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eindstand
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3
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2
5

De voorzitter reikte vervolgend de prijzen uit:
-de winnaar
-de tweede
-de prijswinnaars
gebroederlijk met
de bekers op de
foto!!!

Dit waren de mooie en verrassende
clubkampioenschappen van 2006.
De jeugd heeft de toekomst en die is bij ons
flink doorgebroken. Eric gefeliciteerd van
de hele club en een fijn jaar!
Ook de publieke tribune was vol aandacht!!

