Clubkampioenschappen 4e, 5e, 6e klasse en recreanten, 2019.
Op zaterdag 19 januari kwamen 22 tafeltennissers opdraven om de onderlinge pik-orde te
bepalen voor 2019. In de 1e ronde hadden we 6 gelijkwaardige poules, met in iedere poule
een hele sterke, een behoorlijk sterke, een sterke, een redelijk sterke en een toch-ook-welsterke speler.
De bovenste 2 plaatsten zich voor de A-poules G en H, waarin de tien 4e klassers en twee 5e
klassers (Dick en Cor) gestreden ging worden voor de plaatsen 1 t/m 12.
De overigen mochten in de B- poules I en J de degens kruisen om de plaatsen 13 t/m 22.

De kampioensbeker
Volop verrassingen: de top-4 van de plaatsingslijst kwamen er niet aan te pas.
In de kruisfinales van de A -poules pakte Joop B (als 5e geplaatst) in vijven Dennis Nooi (8e) in
en was Louis (11e) te sterk voor Erik Zandbergen (6e).
In de troostfinale won Erik afgetekend van Dennis.
Het klapstuk was natuurlijk de finale waarin Joop Broerse afgetekend de cup met de grote
oren pakte, ten koste van de verrassende finalist Louis.
De twee vijfde-klassers in deze poule mochten uitmaken wie kampioen 5e klasse zou
worden, en dit keer trok Dick K. aan het langste eind.

1e in 4e klasse, kampioen Joop B

2e in de 4e klasse, Louis W.

3e in de 4e klasse, Erik Z.

In de B-poules wonnen Jimmy en Chris hun kruisfinales, en plaatsten zich dus voor de finale.
Chris pakte de winst in de finale èn het clubkampioenschap 6e klasse.
De 2e plek van Jimmy was goed voor de 3e plek in de 5e klasse.
De 2e plek in de 6e klasse was een buit voor Sandra, en Truus ging er met het kampioenschap
recreanten vandoor.

Kampioen 5e klasse Dick K.

Kampioen 6e klasse Chris K.

2e in 5e klasse Cor R

2e in de 6e klasse Sandra B

3e in 5e klasse Jimmy P

Kampioen recreanten: Truus V

Het was weer een bijzonder gezellige en geslaagde dag, met dank aan Sjoerd voor de
organisatie en Corina, Frans P en Paul W voor het werk in de keuken, achter de bar en achter
de schermen.

De volledige uitslag:
Klasse

Plaats

1 Joop Broerse

4e

1e

2 Louis wagenaar

4e

2e

3 Erik Zandbergen

4e

3e

4 Dennis nooi

4e

5 erwin mulder

4e

6 peter dekker

4e

7 charles telfer

4e

8 willem kunkels

4e

9 thuan thrieu

4e

10 dick kalisvaart

5e

1e

11 cor roomeijer

5e

2e

12 johan kuijper

4e

13 chris kramer

6e

1e

14 jimmy pho

5e

3e

15 ronald wolffers

5e

16 peter workum

5e

17 roel schmitz

5e

18 sandra brinkman

6e

19 peter schenk

5e

20 willem heemskerk

5e

21 truus veerman

recr

22 willem kolsteeg

6e
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