
 

 

Clubkampioenschappen 2019 

In 2018 werd de finaledag van de clubkampioenschappen voor het eerst 

gecombineerd met de dag van het jaarlijkse clubfeest. Wegens het grote 

succes (grote opkomst supporters, ambiance….) werd deze formule ook 

dit jaar gehanteerd. 

Naar goede gewoonte vooreerst enig cijfermateriaal :  

Ook dit seizoen waren er weinig W.O.’s en deze waren te wijten aan bles-

sureleed… De wedstrijden tijdig spelen lukte niet in alle gevallen maar er 

was bij iedereen voldoende goede wil en motivatie aanwezig om de dead-

lines alsnog te halen.  

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

tiviteit.  

Voor de reeksen waren er 78 inschrijvingen (74 in 2018). Het aantal unie-

ke deelnemers was nagenoeg status quo : 42 (vorig jaar 43). 

Er werd gespeeld in 4 reeksen : 

Enkel Heren - 14 inschrijvingen.  

Dubbel Heren - 12 teams ingeschreven. 

Dubbel Gemengd  - 14 teams ingeschreven. 

Dubbel Dames - 6 teams ingeschreven. 

Wegens de wijziging in de klassementspunten (door Tennis Vlaanderen) 

werden ook het maximum aantal klassementspunten per duo aangepast 

naar 55 (enkelspel klassement). 

Het feit dat men nog steeds met een andere partner diende in te schrijven 

in vergelijking met vorige jaren vormt blijkbaar geen belemmering om 

voldoende inschrijvingen te hebben, integendeel zelfs..  Deze regel wordt 

door zowat iedereen positief aanzien. Het verhoogt het sociale gebeuren 

en het helpt ook bij de integratie van de nieuwe leden in onze club. 



 

 

Voorrondes :  

Doordat de finaledag nu eind augustus/begin september valt, dienen de 

wedstrijden in de poules reeds eind juli gespeeld te zijn. Door te werken 

met kleinere poules is dit perfect haalbaar. 

Eindronde : 

Tijdens de maand augustus werden dan de halve finales gespeeld. Aange-

zien ons enkeltornooi eveneens in de maand augustus valt wordt dit soms 

nog even spannend om alle halve finales rond te krijgen. 

De resultaten uit de voorronde Dames Dubbel waren bepalend voor de 

plaatsing op de eindtabel. Voor de andere reeksen was het de poulewin-

naar die naar de halve finales ging. Wie tegen wie diende uit te komen in 

de halve finales werd door loting bepaald.  

Mijn jaarlijkse telefoontje naar Sabine zorgde er voor dat we op de finale-

dag terug stralend weer hadden. 

Traditiegetrouw vielen niet enkel de winnaars en de finalisten in de prij-

zen. Er werden namelijk, onder alle aanwezigen, meerdere aankoopbon-

nen verloot die geschonken werden door enkele sponsors. 

En er werd nog een clubkampioene geëerd… onze voorzitster werd, als 

blijk van waardering, door alle leden in de bloemetjes gezet. Onder haar 

voorzitterschap werden al veel verbeteringen en aanpassingen doorge-

voerd (aanleggen terreinen door externe firma, ligging plein 5, nieuwe 

verlichting, nieuwe website, financieel gezond maken van de club, ….).  

Daarvoor is heel wat tijd en energie nodig, en dit zowel voor als achter de 

schermen…. 

Aansluitend was het genieten van het lekkere eten en van elkaars gezel-

schap tijdens het clubfeest. 

 

 



 

 

Overzicht van de uitslagen van de winnaars en finalisten voor 2019 : 

 

REEKS CLUBKAMPIOEN 2019 FINALISTEN 
SCORE VAN DE 

WINNAAR 

 ENKEL  HE-
REN 

WIM VERSCHUEREN MARNIX CRIEL 7-6 / 7-5 

DUBBEL HE-
REN 

PHILIPPE VAN HYFTE / JEAN-
PIERRE FRANKI 

MARNIX CRIEL  /  RONNY 
DE MUYNCK 

6-2 / 6-1 

DUBBEL DA-
MES 

LINE BEERENS /        MAR-
GAUX VAN LAERE 

 MARLEEN BUYSSE  / 
VERONIQUE CLOUTTE  

6-4 / 6-4 

DUBBEL GE-
MENGD 

MARGAUX VAN LAERE /  JO-
HAN DE VRIEZE 

 SYLVIA DE VRIEZE / HU-
BERT VAN HEVELE 

7-6 / 6-4 

 

 

Tenslotte wens ik ook alle vrijwilligers van de club te bedanken voor hun 

bijdrage die geleid heeft tot het welslagen van de finaledag…. 

Nu is het aan jullie om de winter gezond en fit door te brengen zodat we 

terug veel inschrijvingen kunnen noteren voor 2020. 

 

Hubert 


