Clubkampioenschappen 2009
De clubkampioenschappen zijn bij de jeugd gespeeld in 2 groepen.
De niet competitiespelers moesten de spits afbijten. Er werd gespeeld in een vijf- en een zeskamp, met
kruisfinales. Poule 1 werd gewonnen door Taw Naw Chit en de andere poule werd gewonnen door Rens
Bakker. Ze bleken in hun poule allebei duidelijk de beste te zijn. Ook in de kruisfinales tegen waren ze te sterk
voor hun tegenstander. De finale was bijzonder spannend en werd uiteindelijk in 5 games gewonnen door Taw
naw. Zowel Taw Naw als Rens mochten door dit resultaat de week erop meedoen bij de competitiespelers.
In groep A was het van te voren duidelijk dat de strijd zou gaan tussen de spelers van het
1e team, waarbij Marijn en Joe de favorieten waren. Dit bleek in de praktijk ook zo uit te
pakken. Zowel Marijn als Joe wonnen ieder hun meerkamp. Marijn won in de 1e kruisfinale
van Wilma en Joe wist in de andere kruisfinale GianMarco te elimineren. De finale tussen
Marijn en Joe werd bijzonder spannend en Marijn wist deze met 11-8 in de 5e game in zijn
voordeel te beslissen. Marijn werd dus clupkampioen bij de jeugd in 2009.
groep A bij de junioren:

Hans Stapels

Marijn: de clubkampioen 2009 !

en Joe op een schitterende 2e plaats!

Clubkampioenschappen senioren
De 9 aanwezige leden streden in een 4 en een 5-kamp om de beste plaatsen.
Hier haalden 3 spelers
dezelfde score. Bij
natelling van de
gewonnen sets bleek :
nr. 1: Brord en
nr. 2: Marijn
In de 5-kamp was de
uitslag duidelijker:
Jo was de nummer 1
en Ruud Polak was de
nummer 2.

In de kruisfinales won Brord met 3 – 0 van Ruud Polak en won Marijn met 4 – 1 van Jo.
In hun finale won Brord met 3 – 1 van Marijn. Zowel Marijn als Brord mochten op grond van de door hun
geleverde prestaties meespelen in de sterkere helft van de clubkampioenschappen.

In dit onderdeel van de clubkampioenschappen werd er begonnen met 2
poules in 6-kampen: in de 1ste poule verliepen de wedstrijden als volgt:

Hier waren de duidelijke winnaars: 1ste Eric en 2 de Danny!
In de tweede poule verliepen de wedstrijden zo:

De nummer 1 was duidelijk: 1 ste Hans Stapels; de nummer 2 werd na telling van de gewonnen sets: Hans
Hofhuis!!!
Het ene deel van de kruisfinales speelde zich
af tussen:
Hans Stapels en Danny van ’t Groenenwoud,
met als resultaat:

Het andere deel van deze kruisfinale speelde zich af tussen:
Eric Disseldorp en Hans Hofhuis, met als resultaat:

De finale ging dus wederom tussen Eric Disseldorp en Hans Stapels, die al zo vaak tegenover elkaar hebben
gestaan. Wie zou er dit jaar winnen? Het resultaat werd dit jaar:

De clubkampioen
van dit jaar is dus :

Eric Disseldorp
met de grote beker
en Hans Stapels met
.
de kleine!

