Clubkampioenschappen dubbel, vrijdag 21 feb. 2020.
Na de individuele clubkampioenschappen was het 21 februari 2020 weer tijd om te bepalen welk
dubbel zich een jaar lang clubkampioen mag noemen. Sjoerd had dit keer 36 man op de been
gekregen, namelijk 6 dubbels in poule A1, 5 dubbels in poule A2 en 7 dubbels in de B-poule.

De B-poule
In de B-poule werden een zevenkamp gespeeld.
Ineke v Honschoten en Willem H. deden hun stinkende best, maar dat mocht niet baten: 7e
Carolina en Cor wonnen wel van Willem H. en Ineke, maar verder was de koek op: 6e
Henk (vorig jaar winnaar B poule) en Eduard wonnen van Ineke/Willem en van Cor/Carolina: 5e
Chris en Willem Kolsteeg wonnen er 4 (net als Jimmy/Erik T): 4e
Jimmy en Erik Termaat wonnen er ook 4, en pakten daarmee de 3e plek.
De favorieten Peter S. en Peter W. wonnen er 5 op rij, maar niet van Frans/Harry: 2e
De als 2e geplaatste Frans S. en Harry de G. versloegen de Peters op de valreep: 1e.

Winnaars poule B: Frans S. en Harry de Gier

2e: Peter W. en Peter S.

3e: Erik T. en “ervaren man” Jimmy Pho.

Poule A1.
John v Tilburg en Victor Mirachor konden deze keer weinig uitrichten: 6e.
Mustafa Al Khasimi en Charles Telfer wonnen hun 5e partij, tegen John en Victor: 5e.
Michel Roode en Yoop Klos kwamen te laat op stoom, maar wonnen hun 3e, 4e en 5e partij: 4e.
Favorieten Ron en Bert begonnen sterk, maar verloren hun 4e en 5e partij: 3e.
De als 2e geplaatste Roberto en Sjoerd maakten dat precies waar: 2e
Rick Lust en Paul Weisz werden verrassend winnaar van deze poule: 1e.

Poule A2
In deze poule kwam niemand er zonder kleerscheuren vanaf.
Ellen en Gerwin wonnen één partij en werden daarmee 5e.
Jasper/Niels, Johan K/Fred en Floris R/Raymond wonnen ieder 2 van de 4 partijen, en daar moest de
zakjapanner dus aan te pas komen om het onderling resultaat te bepalen.
Floris en Raymond waren als 4e geplaatst en dat klopte wel: 4e.
Voor Jasper/Niels pakte dat rekenen ongunstig uit: zij werden 3e .
Fred en Johan K werden na enig rekenwerk 2e.
De favorieten Leo Z. en Dirk Oussouren maakten dit waar: winnaar poule A2.

In de kruisfinales wonnen Roberto/Sjoerd van Leo/Dirk en Rick/Paul van Fred/Johan.
In de troostfinale waren Fred/Johan te sterk voor Leo/Dirk en werden dus 3e.
In de finale trokken Rick Lust en Paul Weisz aan het langste eind en werden clubkampioen dubbel 2020.
Roberto en Sjoerd gingen met een iets kleinere beker naar huis: 2e.

Clubkampioenen Dubbel 2020: Rick Lust en Paul Weisz

2e: Roberto en Sjoerd

3e: Fred v. G. en Johan K

De bekendmaking van de uitslag.

Het was weer een erg geslaagde avond.
Felicitaties aan de winnaars, met dank aan Sjoerd voor de organisatie en aan de mensen achter de bar.
8 mrt 2020 Willem H

