
2003, CLUBKAMPIOENSCHAP TAVERDO 

 

 

Oorspronkelijk gepland op 12 januari 2004, werd dit evenement i.v.m. het trieste nieuws (overlijden 
Romke Scheers) dat vele TAVERDO-leden die avond pas bereikte, een week uitgesteld. Het gaf zelfs 
enkele mensen de gelegenheid alsnog in te schrijven, zodat we uiteindelijk met 22 deelnemers van 
start gingen. Helaas kon David van der Wel, de zittend clubkampioen, daar in verband met verhuizing 
niet bij aanwezig zijn. Volgend jaar beter, David! 
Er werd dus zowel in poules van vijf, als zes deelnemers gespeeld. De zeskampen vonden plaats in 
twee games, de vijfkampen speelden drie games per wedstrijd, waarbij alles games meetelden voor 
de eindstand. Na soms zeer spannende poulewedstrijden (Maarten Koning presteerde het in de 
eerste game om Freddy Radstaat met 18 – 16 te verslaan; de tweede game was met 9 – 11 echter 
voor Freddy), kwam onderstaande uitslag in de diverse poules tot stand. 
 
Poule 1    Poule 2 
1 Gerard Huntink  1 Miša Němcová 
2 Eugène Wiesman  2 Marianne Scheffer 
3 Dico Dam   3 Willem Braam 
4 Ron Keuben  4 Remy Menting 
5 Ben Leeuwendaal  5 Jan Heuvel 
 
Poule 2     Poule 3 
1 Martin Weggen  1 Daan Bod 
2 Ronald van Uum  2 Erkan Hempenius 
3 Hennie Bergervoet 3 Gijs Fontein 
4 Adrie Middelkoop  4 Maarten Koning 
5 Jaap Visser  5 Freddy Radstaat 
6 Berend Wagenvoort 6 Dennis Boomkamp 
 
 Vervolgens werden de halve finales gespeeld (best of three) tussen de eerstgeëindigden in de 
poules. Uit de wedstrijden Gerard Huntink – Martin Weggen en Miša Němcová – Daan Bod kwamen 
(het zal niemand verbazen) Gerard en Miša als winnaars uit de strijd. De uitslagen van de halve 
finales moeten we helaas schuldig blijven, want die staan niet op het betreffende formulier vermeld. 
 
Tenslotte ging de finale tussen Gerard Huntink en Miša Němcová van start (best of five), die na  
11 – 7, 11 – 5 en 11 – 9 in het voordeel van Gerard eindigde. 
 
 

Al met al een geslaagde avond, en ook hier ging niemand met 
lege handen naar huis: de nummers 1 en 2 uit elke poule 
ontvingen een herinnering; de nummers 3, 4 en evt. 5. zullen 
hun herinnering waarschijnlijk hooguit een week hebben 
kunnen aanschouwen, want die was eetbaar! 
De grote beker staat voor de rest van het jaar in huize 
Huntink. 
 
Namens de activiteitencommissie: 
Yvonne Menting 
 


