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Verslag Clubkampioenschappen 2011
Het gezelligste toernooi van het jaar is al weer voorbij. Een fantastisch
toernooi van, voor en door onze leden. Helaas viel het aantal deelnemers
dit jaar wat lager uit dan vorig jaar, maar toen hadden we ook wel een
record aantal inschrijvingen.
In de voorrondes werd er gespeeld volgens de “oude” telling (tot 9) en
best of five. Op de finaledag werd er best of three gespeeld volgens de
nieuwe telling: rallypointsysteem waarbij ieder punt telt, ook als je niet
geserveerd hebt. Dit is al sinds enige tijd de officiële wedstrijdtelling.
Voor een aantal spelers was het wel even wennen maar het werd door de
meeste wel als positief ervaren. De games gaan nu tot 11 punten met 2
punten verschil (het zou dus ook 16-18 kunnen worden).
Bij de heren werd gespeeld in 3 categorieën, de dames speelden in slechts
één categorie. Laura kon op de finaledag niet meespelen door een
rugblessure maar was wel aanwezig als supporter en om ons team te
steunen, waarvoor onze dank. Haar beker heeft zij verdiend op basis van
de voorrondes. Om het aantal te spelen wedstrijden te kunnen hanteren
heeft Ed Slinger de honneurs van Laura waargenomen en zijn
inspanningen zijn beloond met een fles wijn.
De voorrondes waren bepalend voor de poule-indeling op de finaledag.
Gezien het lage aantal inschrijvingen begonnen we op de finaledag pas
om half twee. Dit gaf iedereen de kans om nog even te kunnen genieten
van deze prachtige dag waarbij de temperaturen voor het eerst dit jaar
boven de 20 graden uitkwamen. Henk Goldberg was (door privé
omstandigheden) pas om 15.30 aanwezig en speelde zijn wedstrijden
achter elkaar. Dan ook nog in de prijzen vallen getuigd van een goede
conditie en dito inzet, top!
Gelukkig waren er ook weer veel fans én familieleden om de spelers te
bejubelen of te troosten. Ook één van onze trainers, Michel, deed mee op
de finaledag (buiten mededinging). Zijn aanwezigheid was een
waardevolle toevoeging. Zijn tips en wedstrijden waren erg leerzaam
voor zowel de tegenstander als voor de toeschouwers. Ook Michel ging
naar huis met een welverdiende fles wijn. Het is duidelijk dat de
trainingen van Michel en Bas een groot aantal spelers een treetje hoger
op de “clubladder” hebben geholpen.
Zoals elk jaar werd er gezorgd voor een leuk aandenken, dit keer
gesponsord door onze eigen vereniging (waarvoor dank aan ons bestuur).
Alle deelnemers kregen een mooi vest met ons eigen logo.

gefeliciteerd Rosanne en Gerard

Al met al kan wederom worden teruggekeken op een zeer geslaagd
toernooi. Rond de klok van half zes werden de winnaars van 2011
gehuldigd. De clubkampioenen van 2010 (Jeannette en Vic) konden hun
titel niet prolongeren (respectievelijk griep en blessure).
Aansluitend aan de prijsuitreiking konden we aan tafel. Het eten was
weer perfect verzorgd door de Camp, waarvoor onze hartelijke dank.
Dames D 1e Rosanne van de Wetering (Clubkampioene 2011)
2e Fleur Terpstra
3e Laura Mook
Heren B

1e Gerard Meijer (Clubkampioen 2011)
2e Henk Goldberg
3e Bert Bos

Heren C

1e Berrie van Kampen
2e Frans Ravestein
3e Steven van de Bent

Heren D

1e Stephan Brunt
2e Melbert Visser
3e Marthijn Rijksen

Junioren 1e Marthijn Rijksen
2e Edwin Prins
Dank aan alle deelnemers die het mogelijk gemaakt hebben dit toernooi
tot een succes te maken.
Wij hopen alle deelnemers volgend jaar weer te mogen begroeten. Ik
hoop ook dat er meer dames zullen inschrijven zodat we eindelijk eens
twee of meer pouletjes kunnen maken.
Probeer het eens zou ik zeggen. Een waarschuwing is dan wel op zijn
plaats: de meeste spelers die één keer meedoen, staan het jaar erop weer
op de deelnemerslijst omdat het echt leuk en gezellig is.
Bij afwezigheid van Jeannette (AC) zijn er helaas dit jaar door de
vereniging (bijna) geen foto’s gemaakt. Heb jij een leuk plaatje
geschoten die op onze website mag pronken? Mail hem dan naar
squashwoudenberg@hotmail.nl
of surf naar onze website: www.squashwoudenberg.nl, alwaar een ieder
ook een krabbeltje kan achterlaten in ons gastenboek.
De ActiviteitenCommissie.

