Clubkampioenschap 2010.
Op een vol terras met nadampende spelers, betrokken ouders en supporters
hebben we het kampioenschap afgesloten. Heel laat- 24.00 uur - en niet af.
Drie finales moesten maandag en dinsdag gespeeld worden.
Door de pech met het weer duurde het kampioenschap een week langer.
En dat brengt de gedachten gelijk op de manier waarop er bij ons omgegaan moet
worden met een kletsnatte baan.
Men neme een kruiwagen, niet die lekke, plaats daar het rooster van de ingang
van de kantine op, gooi de schuimplastic stukken in de plas, laat ze het water
opzuigen, pers ze vervolgens boven het rooster op de kruiwagen met beide
handen uit, leeg de kruiwagen buiten het hek, herhaal dit werk tot de plas weg is.
Geloof het of niet, dit is anno 2010 de meest probate manier om de baan droog
te krijgen. Dus doen we het zo.
Herman Way heeft het hele kampioenschap met een brede smile op het gezicht
rondgelopen. Veelvuldig werd hij gefeliciteerd met zijn pas verworven status van
opa. En zou hem dat nou net dat tikje zelfvertrouwen gegeven hebben om zijn
enkel te winnen? Hij stond er in ieder geval zelf perplex van.
Herman is er de man niet naar, maar eigenlijk had hij al kindje wiegend z’n
ererondes moeten lopen.
De baan heeft door het intensief gebruik en door al die nattigheid erg op z’n
donder gehad. En het is aan Jaap Poland en Cor Smit te danken dat er ondanks
dat gespeeld kon worden. En ook Co Ruiter, die zich in mijn ogen ontpopte als de
grote gravelkenner. Aanhoor zijn analyses en je zult er versteld van staan hoe
hij in zo’n korte tijd tot zulke grote hoogte heeft kunnen stijgen.
Jammer dat zijn spel die boost nog niet kent. ……..
De wedstrijdcommissie kende dit jaar drie nieuwe gezichten. Patricia, Annegreet
en Marion werden na een korte cursus door Petra klaar gestoomd voor het
verantwoordelijke werk van wedstrijdleider. De praktijk heeft uitgewezen dat
ze voor hun taak berekend zijn. De continuïteit van het toernooi is gewaarborgd.
Petra en ik kunnen met een gerust gevoel afscheid nemen. Was dat dit jaar of
volgend jaar?
Het was het toernooi van de oude glorie. Mannen als Bob Smit, Nico Bakker, Dik
Dalenberg, Klaas Visser, Herman Way, Dorus Wijnker, Hans v.d. Plas, Jaap
Bleeker, kwamen we in de halve finale en de finale tegen. Met veel plezier, grote
inzet en ook nog met goede resultaten dus.

En het was het toernooi van de familie Mol en Leegwater. Voor de familie Mol
waren dat Joyce, Ayla en Noëlle en voor de familie Leegwater Niels, Sharon en
Nel. Ook hen vinden we terug bij de finalisten.
Ondanks de vaak doorweekte banen zijn er voor zover bij ons bekend geen
blessures gevallen. Wij hielden bij tijd en wijle ons hart vast. En toen Alex de
wedstrijd staakte, omdat hij verder spelen onverantwoord vond, hadden we daar
alle begrip voor.
Tot slot kwam Alexander, de kampioen van de TC, aan het woord. Hij vond dat
niet alleen de ouderen maar zeker ook onze jeugd goed had gepresteerd.
En trots vertelde hij dat die jeugd door hem was opgeleid.
Daar mag hij terecht heel trots op zijn.

De uitslag.
Categorie:
Heren enkel 3
Heren enkel 6/7
Heren enkel 8/9

eerste prijs
Alexander v.d. Berg
Klaas Visser
Herman Way

tweede prijs.
Kevin Scholten.
Hans v.d. Plas.
Ruud de Graaf.

Dames enkel 6
Dames enkel 8/9

Ayla Mol
Noëlle Appel

Sandra Burger.
Karin Groen.

Gemengd dubbel 3

Alexander v.d. Berg
Joyce Mol
Dik Dalenberg
Cuni Andriessen

Thomas Dekker.
Sharon Leegwater.
Jaap Bleker.
Carla Slot.

Gemengd dubbel 8/9
Gemengd dubbel 7

?
Sven Klesser
Yvonne Dekker

Herman Way.
Nel van ’t Hoen.

Dames dubbel 5/6

Anita v.d. Gulik
Nadieh Oudeman
Nel Leegwater
Carla Ligthart
?

Sharon Leegwater
Joyce Mol
Sjaan Smit
Helena Gosling

Dorus Wijnker
Hans v.d. Plas

Willem Stoop
Maikel Smit

Gemengd dubbel 6

Dames dubbel 7
Dames dubbel 8
Heren dubbel 7

Heren dubbel 8/9
Heren dubbel 5/6

J.Beemsterboer.

Sander Blijleven
Niels Leegwater
Poule winnaar:

Nico Bakker
Bob Smit.
Klaas Visser
Alex Betjes

