Clubkampioenschappen 2016
Het tennisseizoen 2016 is alweer voorbij. Naar jaarlijkse gewoonte volgt hier
een kort overzicht over het verloop van de clubkampioenschappen.
Vooreerst enig cijfermateriaal :
Voor alle reeksen samen waren 58 inschrijvingen. Het aantal unieke deelnemers (35) daalde licht in vergelijking met vorig jaar (38). Dat betekent toch dat
3 leden op 10 aan het clubkampioenschap deelnemen. En groot aantal hiervan
neemt dus deel aan 2 of zelfs aan 3 reeksen. Deelnemen aan 3 reeksen betekent toch dat men, in de voorrondes alleen al, ongeveer 10 wedstrijden dient
te spelen vanaf begin mei tot eind augustus. We zien hierdoor een verhoogde
activiteit op de terreinen….en dat is goed voor de gezondheid (en… “den après”
is goed voor de clubkas J ).
Net als vorig jaar waren er vier reeksen :
Enkel Heren - 8 inschrijvingen.
Dubbel Heren / Dubbel Gemengd - telkens 10 teams ingeschreven.
Dubbel Dames - 5 teams ingeschreven.
De beperkingen bij het dubbelspel waren zo dat het totaal aantal punten per
duo maximum 45 (enkelspel klassement) was én dat men met een andere
partner diende in te schrijven in vergelijking met voorbije 3 jaren. Voor de rest
mocht alles.… afin, bijna alles.
Voorrondes :
Door de gedeeltelijk geleide lotingen werden evenwaardige poules bekomen.
Dat werd ook vertaald in de spannende wedstrijden tijdens de halve finales en
de finales.
Zeer positief dit jaar was het feit dat er slechts 3 W.O.’s waren in de voorronde
en slechts 1 W.O. in de eindronde. Dat de poules zo vlot verlopen zijn is te danken aan het feit dat iedereen tijdig aan zijn wedstrijden begonnen is. Vorige
jaren werd namelijk aan den lijve ondervonden dat het niet altijd eenvoudig is
om (voornamelijk) een dubbelwedstrijd in te plannen… verlof, werk, kwetsuur,
tornooi, slecht weer en noem maar op…. Het vermijden van W.O.’s is vanuit

sportief oogpunt toch wel belangrijk aangezien een niet gespeelde wedstrijd
een impact heeft op het poule resultaat. Dus hierbij een pluim aan alle deelnemers !!
Eindronde :
De resultaten uit de voorrondes waren bepalend voor de plaatsing op de eindtabellen. Deze eindtabellen werden opgesteld vanaf de halve finales voor alle
reeksen.
Doordat Janosh op de dag van de finales diende aan te treden voor KVV Zelzate
werd de finale Dubbel Heren reeds eerder op de week afgewerkt.
Speciale vermelding dit jaar voor Sylvia omdat zij in de reeks Dubbel Dames
voor het 4e jaar op rij de finale haalde (waarvan 2 gewonnen) en in de reeks
Dubbel Gemengd in 2016 voor de 2e maal Clubkampioen werd.
En de afwezige supporters hadden nog maar eens ongelijk… de aanwezigen
konden vanop het terras genieten van 3 spannende wedstrijden. Ook op extrasportief vlak was het genieten geblazen aangezien er voor de nodige spijs en
drank gezorgd werd.
De uiteindelijke winnaars én de finalisten ontvingen allen een geschenk. De
prijs die verloot werd onder de supporters werd weggekaapt door Patrick Van
Haute.
De winnaars en finalisten waren :

REEKS

CLUBKAMPIOEN 2016

FINALISTEN

SCORE VAN DE
WINNAAR

ENKEL HEREN

NICO VAN HECKE

WIM VERSCHUEREN

6-2 / 6-3

DUBBEL HEREN

PHILIPPE VAN HYFTE /
JANOSH DE CRAENE

RONNY DE MUYNCK /
HUBERT VAN HEVELE

7-5 / 6-1

VAN HYFTE

KATHLEEN DE RYCKE /
SYLVIA DE VRIEZE

2-6 / 6-3 / 105

SYLVIA DE VRIEZE / WIM
VERSCHUEREN

CARINE VAN DE VELDE /
HUBERT VAN HEVELE

4-6 / 6-2 / 103

DUBBEL DAMES BRIGITTE BAETE / ISABELLE

DUBBEL GEMENGD

Aan alle deelnemers een dikke proficiat voor hun inzet, motivatie en sportiviteit.
Hierbij wens ik ook alle vrijwilligers van de club te bedanken voor hun bijdrage
die geleid heeft tot het welslagen van de finale dag.
Nu is het aan jullie om de winter gezond en fit door te brengen zodat we terug
veel inschrijvingen kunnen noteren voor 2017.
De wedstrijden in de voorrondes zullen vanaf 2017 betwist worden naar 2 winnende sets in plaats van de telling naar 9 games. Deze wijziging werd door middel van een stemming door handopsteking quasi unaniem goedgekeurd.
Een zeer tevreden organisator,
Hubert

