
 

 

Clubkampioenschappen 2020 

 

Corona heeft dit jaar ook in het tennis- en clubgebeuren lelijk huisgehouden. 

Beide clubtornooien dienden afgelast te worden, er kon geen interclub ge-

speeld worden en tijdens de lockdown waren er zelfs een aantal maanden zon-

der tennis… De honger was groot van zodra tennissen weer kon…  het aantal 

inschrijvingen voor de verschillende reeksen van het clubkampioenschap over-

schreed voor het eerst de 80.  De finaledag van de clubkampioenschappen 

werd wegens groot succes terug gecombineerd met de dag van het jaar-

lijkse clubfeest. En zoals ieder jaar hadden we veel zon op de finaledag en 

slechts 1 stortbui.. Deze stortbui begon pas toen de matchbal van de laat-

ste wedstrijd net gespeeld werd… Dank u, Sabine.   

Over het ganse seizoen waren er slechts 2 W.O.’s. En dat op de 66 wed-

strijden die werden gespeeld tijdens de poules en de eindronde. Beide 

W.O.s waren te wijten aan blessureleed… En quasi iedere wedstrijd werd 

binnen de vooropgestelde deadlines gespeeld. 

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

tiviteit.  

Voor alle reeksen samen waren er 82 inschrijvingen (78 in 2019). Het aan-

tal unieke deelnemers was nagenoeg status quo : 41 (vorig jaar 42). 

Er werd terug gespeeld in 5 reeksen want voor het eerst sinds 2015 was 
er een reeks “Enkel Dames”. 

Enkel Dames - 5 inschrijvingen.  

Enkel Heren - 13 inschrijvingen 

Dubbel Heren - 10 teams ingeschreven. 

Dubbel Gemengd  - 13 teams ingeschreven. 

Dubbel Dames - 9 teams ingeschreven. 



 

 

Om iedereen de mogelijkheid te geven om in te schrijven in het clubkam-

pioenschap werd het maximum aantal klassementspunten per duo ver-

hoogd naar 60 (enkelspel klassement). 

En na 8 jaar met wisselende dubbelpartner te spelen moeten we ver-

heugd vaststellen dat er nog steeds leuke en sterke duo’s gevormd wor-

den. 

 

Voorronde - Eindronde :  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per reeks werden ook verschil-

lende manieren aangewend om het parcours te doorlopen en de finales 

te bereiken. 

Zo werden de reeksen "Dubbel Heren” en “Dubbel Dames” afgewerkt in 

een tabel (vanaf 1/8e finale) met rechtstreekse uitschakeling. 

Voor de reeksen “Enkel Heren” en “Dubbel Gemengd” werd in kleinere 

poules gespeeld om de samenstelling van de halve finales te bepalen. De 

poules werden afgewerkt tegen eind juli. De 1/2e finales werden gespeeld 

in de loop van de maand augustus. 

De reeks “Dames Enkel” werd in een grotere poule gespeeld. In deze 

reeks diende geen eindronde gespeeld te worden maar konden de num-

mers 1 en 2 in de eindstand strijden in de finale. 

De prijzenpot was minder gespijsd in vergelijking met de vorige jaren 

maar dat had alles te maken met de tegenvallende financiële resultaten 

van de club. Ik hoef niet meer te vertellen hoe dit kwam…  

Aansluitend op de prijsuitreiking werd nog een tombola georganiseerd en 

was het “last but not least” genieten van het lekkere eten en van elkaars 

gezelschap tijdens het coronaproof clubfeest. 

 

 



 

 

Overzicht van de uitslagen van de winnaars en finalisten voor 2020 : 

 

REEKS CLUBKAMPIOEN 2020 FINALISTEN 
SCORE VAN 

DE WINNAAR 

 ENKEL  HE-
REN 

WIM VERSCHUEREN MARNIX CRIEL 6-2 / 6-1 

ENKEL DA-
MES 

VIRGINIA DE VRIEZE VERONIQUE CLOUTTE 6-1 / 6-0 

DUBBEL DA-
MES 

SYLVIA DE VRIEZE /        
MARGAUX VAN LAERE 

 MARLEEN BUYSSE  / VIR-
GINIA DE VRIEZE  

6-3 / 6-1 

DUBBEL HE-
REN 

KOEN MATTHIJS /      RUDI 
SCHATTEMAN 

WIM VERSCHUEREN  /  
JOHAN DE VRIEZE 

6-3 / 7-5 

DUBBEL GE-
MENGD 

VIRGINIA DE VRIEZE / KURT 
VAN LOO 

CARINE VAN DE VELDE / 
WIM VERSCHUEREN 

7-5 / 6-4 

 

Virginia en Wim verdienen dit jaar een speciale vermelding want zij be-

reikten beiden elk 3 finales.  

Virginia won er 2 en Wim won er 1. Proficiat !! 

En we kunnen ons geen winterslaap permitteren… vanaf nu start de voor-

bereiding voor het nieuwe seizoen dat zich hopelijk op de aloude manier 

kan aanmelden. 

Hopelijk treffen we elkaar daarin terug in goede gezondheid dus …. blijf 

zorgen voor jezelf en ook voor de anderen…!! 

 

Hubert 


