
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 SENIOREN ENKELSPEL

Met voor velen van ons de twaalfkamp in het dubbelspel nog in de benen konden 
we  ons  op  zondag  26  mei  opmaken  voor  de  clubkampioenschappen  in  het 
enkelspel.

De te verdelen prijzen, alsmede de dinercheques, ter beschikking 
gesteld door onze sponsor: restaurant Sense of China

In  de  ochtend  speelden  we  in  poules  van  ongeveer  gelijke  sterkte  om  de 
pouleprijzen. Hier diende zich voor de organisatie al direct een luxe probleem 
aan: we hebben zoveel sterke spelers dat het moeilijk werd om die ‘even’ in een 
paar poules in te delen. Uiteindelijk werden het drie vijfkampen van ongeveer 
gelijke sterkte waarvan de poulewinnaars het in een finale driekamp mochten 
uitmaken wie met de prijzen naar huis zouden gaan. 

Hiernaast was er nog een zeskamp van – zeker niet  minder gemotiveerde – 
spelers die onderling aan de bak gingen voor de prijzen in hun categorie. 

In  de  eerste  drie  poules  werd  hard  maar  sportief  gestreden  om  de  drie  te 
verdelen plaatsen in  de  finale  driekamp,  waarin  uiteindelijk  Jakub,  Daniel  en 
Marcel het tegen elkaar moesten opnemen. 



En in precies die volgorde werd ook het pleit beslecht.

                  
De winnaars in Poule A: Jakub en Daniel. We zouden Jakub later nog terug zien…

In Poule B kwamen Cor en Rene als eerste, respectievelijk tweede uit de strijd.

                   
Cor gaat Marian verblijden met een etentje en Rene neemt er een goudgele jongen op!



In de middag ging iedereen er nog eens stevig tegenaan voor de ‘knock out’ strijd 
om het uiteindelijke algemeen clubkampioenschap. Na de halve finales mochten 
Patrick  en  Arjan  het  tegen elkaar  opnemen voor  de  3e en  4e plaats,  waarbij 
Patrick uiteindelijk aan het langste eind trok.

De eindstrijd ging tussen Johan en Jakub. Het werd een enorm spannend duel 
met  grandioos tafeltennis (dat  we overigens gedurende de dag van iedereen 
hadden gezien) en het was uiteindelijk Johan die er met de hoofdprijs vandoor 
ging.

Johan en Jakub in hun titanenstrijd om het algemeen clubkampioenschap senioren 2019: een fantastische partij!

      
De top vier van het toernooi: Johan, Jakub, Patrick en Arjan.

We kunnen terugblikken op een reuze sportief evenement!




