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Clubkampioenschappen:
finale in zicht
De Clubkampioenschappen naderen langzamerhand de finales. Rond eind september/
begin oktober proberen we de kampioenschappen af te ronden en met de onderbreking
van het Open Toernooi (1 t/m 10 september)
gaan we daarna verder met de laatste partijen
voor de finale.
Daarom voor alle leden van Spieringshoek in
deze nieuwsbrief actuele informatie over de
Club Kampioenschappen.

Ook dinsdag 29 augustus belooft een hele
spannende avond te worden. Om 20.30 uur
worden dan namelijk de twee halve finales in de
Heren Enkel naast elkaar gespeeld.
Op de eerste baan spelen Alain en Sjaak om
een toegangskaartje naar de finale. En op de
baan ernaast scherpen Wim en Edwin de
messen voor hun plaats in de finale.

Halve Finales
De eerste halve
finales
Gemengd
Dubbel zijn
inmiddels
gespeeld. De
eerste partij
was tussen Karin en Oswald enerzijds en Romy
en Wim anderzijds. Romy en Wim hebben in
3 sets gewonnen.
De tweede halve
finale was tussen
Amber en Ronald
aan de ene kant van
het net en Ilona en
Youssef aan de
andere kant. En
deze partij is gewonnen door Ilona en Youssef.
Het waren erg spannende partijen. De spanning
liep extra op omdat beide partijen tegelijk
werden gespeeld.
Het Open Toernooi Spieringshoek is van
1 t/m 10 september a.s. Je kunt je nog
inschrijven: www.toernooiklapper.nl
ATTENTIE:
Gedurende het Open Toernooi kan er
s ‘avonds niet vrij worden gespeeld. Maar
kom vooral ook kijken en/of een hapje eten,
er is een uitgebreide keuken, mede verzorgd
door Paviljoen010 en Slagerij Groeneveld .

Wat verder in de tijd komen er ook al finales in
zicht: op dinsdag 12 september spelen Ilona en
Astrid Leune de Finale in de Dames Enkel.
Astrid Schuurman, Elly, Tessa en Amber gaan
de komende weken bepalen wie van hen in de
Finale Troost gaan spelen om de eer.
Het Double knock-out systeem dat we hanteren
voor de Dames Dubbel en de Heren Dubbel
vergt wat meer tijd dan dat we gewend zijn van
het standaard afvalsysteem in de Gemengd
Dubbel.
Bij de heren zijn de dubbels Oswald en Ruud,
Ramon en Rick en Alain en Ronald nog in de
race voor de titel. Bij de dames zijn dat Leonie
en Jacqueline, Frieda en Nel, Romy en Astrid,
Karin en Simone.
In beide categorieën staat ons in de komende
weken dan ook nog een aantal
spannende partijen te wachten.
Houd het speelschema op het
park in de gaten zodat je al
deze partijen niet mist. in een
volgende nieuwsbrief meer
nieuws over de finales.
Gerrit Bruins
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