
Clubkampioenschappen junioren 2011: 
 
Het klupkampioenschap voor de jeugd werd in twee groepen gespeeld: competitiespelers en niet-
competitiespelers. 
Van de niet-competitiespelers bleken Marijn en Corné de sterkste te zijn. In de finale mochten ze uitmaken wie 
de beste was en dit werd beslist in  het voordeel van Corné. 
Door dit resultaat mochten ze de week erna ook met groep A meedoen. 
Samen met de aanwezige competitiespelers werden er twee vijfkampen gespeeld, waarbij in de finale tussen de 
beide nummers één uitgemaakt mocht worden wie zich voor een jaar klupkampioen mocht noemen. 
De 1e poule met Geert, Stefan, Tonny, Viander en Corné werd gewonnen door Geert en Tonny werd hier 
tweede. In de andere poule, met Bart, Pawan, Justin, Victor en Marijn ging de strijd voornamelijk tussen Bart 
en Pawan, waarbij Bart duidelijk de sterkste bleek te zijn. 
De troostprijs om de 3e en 4e plaats tussen Pawan en Stefan werd een geheel gelijkopgaande strijd waarbij 
Pawan in de laatste game nipt met 14-12 won.  
In de finale tussen Geert en Bart leek Bart regelrecht op de overwinning af te stevenen. Met 11-9 en 11-7 won  

hij de eerste 2 games. 
 
Dit beviel Geert echter geheel niet en zette hij alles op 
alles om terug te komen. Hij deed dit met succes, want 
de 3e en 4e game waren voor hem.  
De laatste en allesbeslissende game werd zeer spannend 
en Geert trok met 11-9 aan het langste eind en werd  
hierdoor klupkampioen 2010. Proficiat! 
 
Bart (2e) en Geert (1e) trots met hun beker.

Clubkampioenschappen-1: senioren klasse 5 tot en met 7 
 
Donderdag 9 december startten weer de clubkampioenschappen voor de senioren. Eerst waren de klassen 5 t/m 
7 aan de beurt, aangevuld met de nummers één en twee bij de jeugd Geert en Bart. Er werd begonnen met 2 
vijfkampen, waarin met grote inzet gespeeld werd zoals te zien is.  
 
 
 
 
 
 

 

Brord en 
André gaan 
de 
kruisfinales 
spelen 
tegen de 
winnaars 

l
 

 Ruud en Erik gaan de kruisfinales spelen tegen 
                                  de winnaars van poule-A. 

 De winnaars van de kruisfinales staan beide 
in de finale voor 2010:  Brord versus Ruud:  

 standen: 
 11   6  
 8 11 
 11 6 
 
 
 

11       8 1e plaats  2e plaats



Clubkampioenschappen-2: senioren klasse 1 tot en met 4 
 
Donderdag 16 december volgden de clubkampioenschappen voor de senioren. Nu waren de klassen 1 t/m 4 aan 
de beurt, aangevuld met de nummers één en twee van de vorige week, Brord en Ruud. Er werd gestart met 2 
zeskampen, waarin weer met grote inzet gespeeld werd.  
 
Zoals op de kleding al te zien is, 
begint de één er met meer  
overtuiging aan dan één ander :   >  
 

De eerste kruisfinale ging tussen Eric  en  Ben 

 

De setstanden werden : 
 

 1 ste 2 de 3 de 
 11  -  7 11  -  4 11  -  3 
Winnaar eerste kruisfinale wordt dus: Eric !!!

 
 

 

De tweede kruisfinale ging tussen  
François   en   Danny 

 1 ste 2 de 3 de 
 3  -  11 9  -  11 11  -  13 
 

Winnaar tweede kruisfinale wordt: Danny !!!

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Clubkampioen 2010 bij de senioren: EEE   rrr   iii   ccc     

<< voor de wedstrijd leek alles al bekeken qua outfit !!! 
Danny  Eric 

1 ste set 2 de set 3 de set 4 de set 5 de set 
11  -  9 7  -  11 8  -  11 11  -  9 11  -  9 

 

   1 ste prijs

2011

 
goede 2de bij deze kampioenschappen : D a n n y 
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