
Clubkampioenschap 2015: Nieuwkomer wordt clubkampioen 

 

Op 18 mei  jl. werd het jaarlijks terugkomend clubkampioenschap gespeeld met dit jaar een prima 

opkomst. Er waren twintig deelnemers en dat houdt in dat zo’n 80% van onze leden aanwezig was. 

Dat is toch geweldig! Aan het eind van de avond leverde dit een nieuwe clubkampioen TAVERDO op: 

nieuwkomer Stanislaw Wantoch Rekowski mag deze titel een jaar lang aan zijn naam koppelen. 

 

Twintig deelnemers, dat was tevens een mooi aantal om, door middel van loting, vier poules van vijf 

spelers te maken. Er werden wedstrijden gespeeld van drie games en elke gewonnen game leverde 

een punt op. Dus mocht je verliezen met 2 – 1, dan kreeg je toch één punt. Daarna gingen de 

nummers 1 en 2 van elke poule door naar de kwartfinale. 

 

 
 

 
 



Hieronder de samenstelling en uitslagen van de poulewedstrijden: 

 

Poule 1       Poule 2     

Stanislaw Wantoch Rekowski  10  Joop Scheers     9 

Eugène Wiesman      9  Mitko Georgiev     9 

Norik Manukian     8  Dennis Boomkamp    6  

Karl Tesch         2  Wouter  Kolk     4 

Eddy Zaalmink      1  Adrie Middelkoop    2 

 

Poule 3       Poule 4 

Hennie Bergervoet   10  Willem Braam   11  

Remy Menting      9  Gerard Huntink     9 

Dico Dam      8  Martin Weggen     7 

Hans Renting      4  Daan Bod     3 

Jory van Besouw     0  Bruno Ingen Housz    0  

 

In de kwartfinales werden de poules 1 en 2 aan elkaar gekoppeld, net als de poules 3 en 4. Vanaf dat 

moment werden alle wedstrijden “best of five” gespeeld. De nummers 1 in de poules speelden tegen 

de nummers 2 van de andere poules en dat gaf het volgende resultaat: 

 

Stanislaw Wantoch Rekowski   Mitko Georgiev     3 – 0  

Gerard Huntink    Hennie Bergervoet    3 – 1 

Joop Scheers    Eugène Wiesman    3 – 2 

Remy Menting    Willem Braam     3 – 0 

 

Door middel van loting werden de halve finales samengesteld. 

Joop Scheers moest het opnemen tegen Stanislaw Wantoch Rekowski en dat was een te zware klus:  

Stanislaw was dit keer duidelijk te sterk en won met 3 – 0. Gerard Huntink moest het opnemen tegen 

Remy Menting en die strijd werd door Gerard met 3 – 0 gewonnen. 

 

Daarmee was de finale dus bekend: Stanislaw Wantoch Rekowski tegen Gerard Huntink. 

 

 
 



Een wedstrijd tussen een nieuwkomer in onze vereniging, die zich wil bewijzen, en een – mogen we 

zeggen – oud lid, van wie de naam al enkele keren op de wisselbeker voorkomt. 

Gerard heeft echt z’n best gedaan, maar moest het met 3 – 0 toch afleggen tegen Stanislaw en er kan  

dus rustig worden gezegd: Stanislaw … hij kwam en overwon! 

 

Volgend jaar heeft iedereen weer een kans … 

 

 
 

 
 


