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Op donderdag 14 december 2017 was het tijd voor de clubkampioenschappen 

voor groep A. In totaal deden 15 leden mee, waaronder Roel die als 2e was 

geëindigd bij groep B. Ook deed Ferdi voor het laatst mee, aangezien hij vanaf 

2018 helaas geen lid meer is van NTTC. 

Er werd gespeeld in 2 poules, een achtkamp en een zevenkamp. De beste twee 

uit de poules zouden door gaan naar de kruisfinales. De indeling van de poules 

was gemaakt na loting, waarbij rekening is gehouden met de sterkte (per team 

of ongeveer gelijk niveau). 

Na de opdeling in de 2 poules konden de wedstrijden starten om uit te maken 

wie clubkampioen werd van 2017. 

 

  



Poule A 

Poule A was een spannende poule, waarin ondermeer de broers Ben en Hans 

Hofhuis ten strijde konden gaan. De eerste verrassing in de poule kwam echter 

van Martijn. Door zijn grote bereik en sterke verdediging wist hij Richard in vijf 

games te verslaan, waarbij de vijfde game pas met 13-11 werd beslist.  

Wellicht enigszins van slag verloor 

Richard ook van teamgenoot Maarten, 

waardoor de kans op een kruisfinale 

voor Richard in rook opging.  

De minder vaak spelende Hans had een 

sterke avond, op basis van zijn talent 

(en rubbers) wist hij al zijn partijen te 

winnen! Zijn broer Ben begon de avond goed, maar kon niet verhinderen dat 

hij van Fred (14-12 in de 5e game) en Hans verloor. 

Ondanks het enthousiasme van Ruud, die in 

de week van de kampioenschappen nog in 

de krant had gestaan met een actiefoto, 

wist deze helaas geen partijen te winnen. 

Dat lukte wel Brord, met zijn geslepen spel. 

Hij wist zowel Ruud als Martijn te verslaan. 

 

Na 28! wedstrijden was het duidelijk, Hans (1e) en Ben (2e) gingen door naar de 

kruisfinale. Ben had wel een gelijk aantal (5) gewonnen wedstrijden als 

Maarten, maar het onderlinge resultaat gaf de doorslag. 

  



Poule B 

In poule B waren zowel de verdedigend kampioen Hans Stapels en Ferdi 

ingedeeld. Daarnaast maakten Ton, verdedigende Frans, Martin, Tawnay en 

Roel deel uit van deze poule. 

Martin wist niet van Hans en Ferdi te 

winnen. Het lukte hem wel om met 

een tactisch spel zowel Frans en Ton 

te verslaan. Dit ondanks het feit dat 

hij in de afgelopen periode blessures 

heeft gehad. 

 

Zowel Frans, Ton en Tawnay wisten in totaal 2 partijen te winnen. Ton wist in 

de laatste speelronde te winnen van Frans in vijf games. Uiteraard ook in een 

lange pot met 

wisselende kansen. 

Frans won van 

Tawnay, en die op zijn 

beurt weer van 

Martin. 

 

 

 

 

Hans en Ferdi maakten hun favorietenrol in deze poule waar, en wisten alle 

andere partijen te winnen. Zij 

maakten onderling uit wie als 1e naar 

de kruisfinales mocht gaan. Dit werd 

Hans, deze won vrij eenvoudig van 

Ferdi (3-0) 

  



Kruisfinales 

In de 1e kruisfinale trad de winnaar van poule A, Hans Hofhuis, aan tegen Ferdi. 

Ondanks de topvorm kon Hans geen potten breken tegen Ferdi, zodat Ferdi 

door ging naar de finale. 

 

In de 2e kruisfinale speelde de winnaar van poule B, Hans Stapels, tegen zijn 

teamgenoot Ben. Door het aanvallende spel van Hans kon Ben niet in zijn spel 

komen. Met de gamestanden 11-8, 15-13 en 11-7 ging Hans door naar de 

finale. 

  

  



Finale 

Laat op de avond kon dan eindelijk de finale 

beginnen tussen Hans Stapels en Ferdi 

Admiraal. Hierbij werd de telling verzorgd 

door de nieuwe voorzitter Karel: 

 

De finale werd één van de mooiste wedstrijden van de avond. Van beide 

kanten werd de druk er flink opgezet. Durven aanvallen, slagenwisselingen 

overnemen, alles was nodig om te kunnen winnen. Hans kwam 2 games voor, 

maar Ferdi wist de 3e game te winnen. Uiteindelijk kon Hans de 4e game 

winnen, zodat hij zich weer clubkampioen mag noemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 


