
Clubkampioenschap 2014 

 

Dit jaar werd het clubkampioenschap gehouden op 26 mei. Helaas kon Gerard Huntink dit jaar niet 

meedoen door een ernstige blessure, waarvan we hopen dat het weer redelijk goed komt. Ook 

Tristan Tesch zou in eerste instantie vanwege een blessure niet meedoen, maar kwam toch en 

speelde  een goed partijtje mee. 

 

Uiteindelijk deden er dertien personen mee die in drie poules werden ingedeeld: twee van vier en 

een van vijf spelers . De nummers 1 en 2 van de vijfkamp, en de twee nummers 1 van de vierkampen 

gingen door naar de halve finale. Alle poules werden zoals gewoonlijk door loting samengesteld; voor 

alle wedstrijden werd “best of five” gespeeld, waarbij elke gewonnen set een punt opleverde. 

 

Dit zijn de poules met de eindstanden .  

 

Poule van 5   Poule van 4   Poule van 4 

1  Hennie Bergervoet 12 1  Dico Dam  9 1  Joop Scheers  9 

2  Wouter Kolk    9 2  Remy Menting 7 2  Eugène Wiesman 7 

3  Joop Strick    6 3  Mitko Georgiev 4 3  Tristan Tesch  6 

4  Adrie Middelkoop   5 4  Dennis Boomkamp 4 4  Martin Weggen 1 

5  Eddy  Zaalmink   0 

 

Na loting ontstonden de volgende koppels: Hennie tegen Joop en Dico tegen Wouter. 

Hennie kwam net te laat op stoom om het Joop nog moeilijk te maken. Joop won de eerste twee 

games vrij eenvoudig ( 11 – 6 en 11 – 8 ),maar de derde maar nèt met 15 – 13. 

En eigenlijk gebeurde hetzelfde bij Dico en Wouter, 11 – 6, 11 -8 en 12 – 10. 

 

De finale werd dus een wedstrijd tussen Dico en Joop . Na een spannende partij was Joop uiteindelijk 

te sterk voor Dico en won met 11 – 7, 11 – 7 en 11 – 5. 

 

De nieuwe clubkampioen  2014 is daarmee bekend; volgend jaar heeft iedereen weer een kans om 

de titel te pakken!. 


