
 

 

Clubkampioenschappen 2018 

Naar jaarlijkse gewoonte volgt hier een kort verslag over de clubkampioen-

schappen. De finaledag werd voor het eerst gecombineerd met de de dag van 

het jaarlijkse clubfeest op 1 september. Gezien de grote opkomst en de bijho-

rende ambiance is deze nieuwe formule zeker voor herhaling vatbaar.  

Vooreerst enig cijfermateriaal :  

Er waren tijdens het ganse seizoen slechts 3 W.O.’s en dit over 60 wedstrij-

den…. dat is een laagte record !!! 

Proficiat hiervoor aan alle deelnemers. 

Voor de reeksen waren er 74 inschrijvingen (72 in 2017). Het aantal unieke 
deelnemers was net zoals vorig jaar 43. 

Er werd gespeeld in 4 reeksen : 

Enkel Heren - 14 inschrijvingen.  

Dubbel Heren - 12 teams ingeschreven. 

Dubbel Gemengd  - 12 teams ingeschreven. 

Dubbel Dames - 6 teams ingeschreven. 

De voorwaarden bij het dubbelspel bleven dezelfde… t.t.z. het totaal aantal 

punten per duo was maximum 45 (enkelspel klassement) was én dat men met 

een andere partner diende in te schrijven in vergelijking met voorbije 5 jaren.  

Ieder jaar een andere partner    (🤭🙂) is blijkbaar geen belemmering om vol-

doende inschrijvingen te hebben, jaar na jaar…. en het verhoogt uiteindelijk 

ook het sociale gebeuren binnen de club.  

 

Voorrondes :  

Doordat de finaledag vervroegd werd dienden de wedstrijden in de poules 

reeds eind juli gespeeld te zijn. De poules werden daarom verkleind naar 3 

teams/spelers (met uitzondering van 2 poules bij Heren Enkel). Hierdoor kon-

den alle wedstrijden tijdig gespeeld worden.  



 

 

Eindronde : 

Tijdens de maand augustus werden dan de halve finales gespeeld. 

De resultaten uit de voorrondes waren bepalend voor de plaatsing op de eind-

tabellen. Deze eindtabellen werden opgesteld vanaf de halve finales voor alle 

reeksen. 

En de afwezige supporters hadden nog maar eens ongelijk…  

Traditiegetrouw was het warm en zonnig en het waren niet alleen de winnaars 

en finalisten die in de prijzen vielen. Er werden namelijk, onder alle aanwezi-

gen, meerdere aankoopbonnen verloot die geschonken werden door onze 

sponsor Benny Sport te Assenede. 

Overzicht van de uitslagen van de winnaars en finalisten voor 2018 : 

 

REEKS CLUBKAMPIOEN 2018 FINALISTEN SCORE VAN DE 
WINNAAR 

 ENKEL  HEREN NICO VAN HECKE HUBERT VAN HEVELE 6-3 / 7-5 

DUBBEL HEREN MARNIX CRIEL / IDES VER-
VACK 

JOHAN DE VRIEZE  / HU-
BERT VAN HEVELE 

4-6 / 7-5 / 10-
5 

DUBBEL DAMES VERONIQUE CLOUTTE / 
MARGAUX VAN LAERE 

 GERDA BLOMME  / SYL-
VIA DE VRIEZE  

2-6  / 6-0 / 10-
4 

DUBBEL GE-
MENGD 

CARINE VAN DE VELDE   /   
JOHAN DE VRIEZE 

 SYLVIA DE VRIEZE / DIRK 
CLAEYS 

6-3  / 6-4 

 

 

Aan alle deelnemers een dikke proficiat voor hun inzet, motivatie en sportivi-

teit.  

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 2019. 

Hubert 


