Clubkampioenschappen 2017
Ziezo, de 5e editie van de “vernieuwde” clubkampioenschappen is alweer geschiedenis.. Naar jaarlijkse gewoonte volgt hier een kort overzicht over het verloop van de clubkampioenschappen.
Vooreerst enig cijfermateriaal :
Voor alle reeksen samen waren 72 inschrijvingen (58 in 2016). Het aantal unieke deelnemers was 43 (35 in 2016). Dat betekent dat ongeveer
1 op 3 leden van onze club aan het clubkampioenschap deelnemen. Een
groot aantal hiervan neemt deel aan 2 of zelfs aan 3 reeksen. Deelnemen aan 3 reeksen betekent dat men, in de voorrondes alleen al, ongeveer 10 wedstrijden dient te spelen vanaf begin mei tot eind augustus. Dat vereist dus toch heel wat motivatie.
Met de clubkampioenschappen zien we een duidelijke verhoging van de
activiteiten op en euh….rond de terreinen en vangen we dus “2 vliegen
in 1 klap”
1) meer bewegen is goed voor de gezondheid..
2) meer drinken tijdens den après is goed voor…. de clubkas.
Net als vorig jaar waren er vier reeksen :
Enkel Heren - 12 inschrijvingen.
Dubbel Heren - 9 teams ingeschreven.
Dubbel Gemengd - 13 teams ingeschreven (meest populaire reeks).
Dubbel Dames - 8 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 4
jaren.
Voorrondes :
Een belangrijke wijziging in vergelijking met voorgaande jaren was het
feit dat de wedstrijden in poules nu ook naar 2 winnende sets gespeeld
werden ipv naar 9 games. Dit werd algemeen als een verbetering aanzien. Meerdere wedstrijden tijdens de poules werden beslist na het

spelen van een match tie-break wat erop wijst dat er vele spannende
“veldslagen” waren.
Ook positief was het feit dat er weinig W.O.’s waren. Echter, iedere
W.O. is er een te veel omdat dit toch een invloed heeft op het eindresultaat binnen de poule. Uiteraard zijn W.O.’s wegens kwetsuren altijd
een geval van overmacht. Dat de poules zo vlot verlopen zijn is te danken aan het feit dat iedereen tijdig aan zijn wedstrijden begonnen is.
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.
En de afwezige supporters hadden nog maar eens ongelijk…
Na een telefoontje aan Sabine konden de aanwezigen vanop het zonnige terras genieten van finalewedstrijden. Ook op extra-sportief 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 prijzen die verloot werd onder de supporters werden weggekaapt door Sam en Albert.
De winnaars en finalisten waren :

REEKS
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FINALISTEN

SCORE VAN DE
WINNAAR

ENKEL
HEREN

HUBERT VAN HEVELE

RONNY DE MUYNCK

6-0 / 6-2

DUBBEL
HEREN

JANOSH DE CRAENE /
RUDI SCHATTEMAN

JOHAN DE VRIEZE /
KURT VAN LOO

4-6 / 6-3 /
10-8

DUBBEL
DAMES

SYLVIA DE VRIEZE /
MARTINE DE VRIEZE

VERONIQUE CLOUTTE /
CHARLOT RIJCKAERT

6-2 / 6-3

DUBBEL
GEMENGD

SYLVIA DE VRIEZE /
NICO VAN HECKE

KATHLEEN DE RYCKE /
KURT VAN LOO

6-3 / 6-2

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 2018.
Een nog steeds zeer tevreden organisator,
Hubert

