CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 SENIOREN DUBBELSPEL
Op zondag 19 mei dienden maar liefst 12 (twaalf!) koppels zich aan voor de strijd
om het clubkampioenschap dubbelspel.
En die mochten heel flink aan de bak want de organisatie had een volledige
twaalfkamp opgezet waarbij iedere wedstrijd uit drie games bestond en elke
gewonnen game meetelde voor het eindresultaat. Snelle rekenaars komen dus
tot een totaal van 11 partijen van elk 3 games is 33 games per koppel. Begin er
maar aan!
Dat deden we dus na de koffie en om klokslag tien uur op deze fraaie
zondagochtend. Al snel was iedereen op temperatuur want in verband met het
drukke programma (wederom voor de rekenaars: 12 koppels maal 11 partijen
gedeeld door 2 is 66 wedstrijden op 4 tafels is 16.5 – afgerond 17 – rondes) was
iedereen wel gevraagd het tempo er een beetje in te houden. Waar iedereen ook
uitstekend gehoor aan heeft gegeven!
Toen alle kruitdampen waren opgetrokken moest er nog even flink worden geteld
en gerekend alvorens de jury met haar ‘verdict’ kon komen.
Het uiteindelijke resultaat leverde op dat Jeffrey en Marcel per saldo de meeste
games op hun naam hadden gebracht en zich dus clubkampioen mogen
noemen.
Wel een beetje sneu dat Jakub en Rene weliswaar niet de meeste games op hun
naam hadden maar wel de meeste partijtjes (dus met 3-0 of 2-1) in hun voordeel
hadden beslecht. Dus hebben we deze maal de tweede plek ook vergezeld laten
gaan van de dinercheques van onze sponsor Sense of China.
Voor de plekken 3, 4 en 5 moest ook nog aardig wat rekenwerk worden verricht
want die hadden elk hetzelfde aantal gewonnen games. Uiteindelijk moest tot op
het niveau van punten worden doorgerekend wie op welke plek zou eindigen.
Het resultaat leverde op dat Alex en Patrick derde zijn geworden, Daniel en Rick
vierde en Arjan en Danny vijfde.
Op de volgende pagina het volledig overzicht:

1. Marcel / Jeffrey
2. Jakub / Rene
3. Alex / Patrick
4. Daniel / Rick
5. Arjan / Danny
6. Johan / Rowan
7. Paul / Els (Els halverwege vervangen door Lex)
8. Archie / Jan
9. Kees / Rinus
10. Cor / Marcel
11. Joop / Teun
12. Geke / Sjaak (uitgevallen ivm blessure Geke)

De winnaars van het clubkampioenschap dubbelspel 2019: Marcel en Jeffrey (foto met dank aan Danny)

