CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2018 SENIOREN
Net als vorig jaar hebben we dit toernooi in twee delen op twee verschillende
weekends gespeeld, op 27 mei de dubbels en op 10 juni de enkelspelen.
Op 27 mei traden negen dubbelkoppels aan om in een volledige negenkamp te
gaan bepalen wie er met de te verdelen prijzen naar huis zou gaan. Dat werd
dus een druk programma met acht rondes op vier tafels en een aantal koppels
die beslist niet voor elkaar hoefden (en wilden) onderdoen dus het werd
uiteindelijk nog wel even behoorlijk tellen hoe de verdeling nu precies was!
Toen alles was geteld bleek dat Daniel Koppenol en Rick Wasch hun titel hadden
geprolongeerd met Patrick Drent/Alex Lankers als tweede en Els Visser/Paul de
Haas als derde. Maar alle drie de koppels met zeven (!!) winstpartijen.

De eerste, tweede en derdeprijswinnaars met hun prijzen, met een prolongatie van de dubbeltitel
voor Rick en Daniel, een prima start van het koppel Patrick en Alex en Els en Paul, solide als altijd!

Twee weken later traden 22 deelnemers aan voor de enkelspelen, die – zoals
gebruikelijk – in de ochtend in hun klasse-poules en in de middag in een knockout serie werden verspeeld.

Er waren weer een aantal fraaie prijzen te verdelen

De dag kende een beetje een valse start want eerst bleek de printer die Lex had
meegenomen letterlijk te zijn doodgebloed. Ook bleek dat er bij de poule indeling
iets was misgegaan waardoor enkelen niet op de juiste plek waren ingedeeld.
Een luid Mea Culpa namens de organisatie hiervoor! Toen alles op zijn plek viel
kon er worden gestart met een vijfkamp in de 5/6 klasse en enkele meerkampen
in de klassen 3 en 4, waarna nog een finale meerkamp moest worden gespeeld.
In de poule 5e/6e klasse ging de 1e prijs naar Bert Kriesz, te koste van zijn
teamgenoot Kees van Oers.

In de groep 3e/4e klasse waren verschillende poules, zodat in een finale
poulemoest worden uitgemaakt hoe hier de ‘ijzerwaren’ moesten worden
verdeeld. Uiteindelijk werd dit ook een onderonsje tussen teamgenoten Daniel
Koppenol en Rick Wasch, waarbij Daniel aan het langste eind trok

In de middaguren werd uiteindelijk de afvalrace gehouden en hier werden een
aantal schitterende partijen gespeeld. Het was heel erg moeilijk om te
voorspellen hoe het uiteindelijk zou gaan aflopen en het werd uiteindelijk dan ook
heel erg anders dan dat de oorspronkelijke ‘plaatsing’ zou doen vermoeden. Zo
zie je maar weer dat resultaten uit het verleden zeker geen garanties voor de
toekomst bieden!
Maar het betekent nog wel steeds dat er enkelen die al eerder de wisselbeker op
de schoorsteenmantel hebben gehad, bij de laatste vier zaten: Paul de Haas en
Marcel van der Sterre met een tweede en derde plek nog steeds erg sterk en
Arjan van Noort na een erg sterk toernooi op de vierde plaats.
Maar het was uiteindelijk Robert Bos, die na een poos afwezigheid weer bij zijn
oude club terug is, die met de hoofdprijs ging strijken. In een zinderende partij
tegen Paul trok Robert uiteindelijk de winst naar zich toe, maar wat een
wedstrijd!!
Het was ruim na zessen toen iedereen – versleten maar voldaan – op huis aan
kon gaan.
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De winnaars van de 4 en 3 prijs: Arjan en Marcel

En de beide finalisten: Paul en Robert

