
 

 

 

 

 

Onze clubkampioenschappen zijn dit jaar gespeeld van donderdag 7 

april t/m zaterdag 9 april. 

De sportiviteit en saamhorigheid tussen recreanten en 

competitiespelers was niet alleen in het veld goed te noemen, maar 

ook in de kantine waar het soms dringen was aan de “stamtafel”.  

Leuk voor de deelnemers maar ook voor overige leden, supporters en 

de organisatie, dus houden zo!  

 

Op donderdagavond zijn de poule wedstrijden Dames dubbel en 

Heren dubbel gespeeld. 

Deze wedstrijden zijn ondanks heftige strijd en meerdere 3-setters 

toch vlot verlopen, zodat op een enkele halve finale na alles 

ruimschoots binnen de tijd afgehandeld werd. 

 

Vrijdagavond werden de Dames en Heren enkels gespeeld. Met totaal 

maar 3 inschrijvingen bij de dames was het deelnemersveld beperkt. 

Helaas moest ook nog één van de dames door ziekte afhaken. 

Gelukkig konden er toch enkele partijen gespeeld worden, doordat 

Jacqueline Schapendonk bereid was om in te vallen. Jacqueline 

nogmaals bedankt voor je sportiviteit. 

Bij de heren was het klasse verschil groter dan voorheen, zodat vrij 

snel duidelijk werd wie zich plaatsten voor de finale. Koos van der 

Schans gooide alles in de strijd om dit te voorkomen maar moest 

jammerlijk met een blessure opgeven.  

 

Zaterdagochtend werd begonnen met de poulewedstrijden Gemengd 

dubbel. Ook hier weer heftige strijd in het veld en meerdere 3-

setters. Doordat er tijd over was, werd besloten om een volledige 

serie kruisfinales te spelen. Bij de halve finales werd getracht 



revanche te nemen op tegenstanders waar ‘s ochtends in de 

poulewedstrijd van verloren werd.  

Voordat ’s middags begonnen werd aan de finales was de beurt aan de 

jeugd. 

 

Uitslagen:  

 

Dames Dubbel 1. Adje Mandemakers / Jacqueline Schapendonk 

   2. Corinevan Loon / Gwennie Kers 

 

Heren Dubbel  1. Anton Kroot / John van Zest 

    2. Rob ter Schiphorst / Erwin Chabot 

 

Gemengd Dubbel 1. Jacqueline Schapendonk / Henk Hoefnagel 

    2. Emily van Drongelen / Marcel Roomer 

 

Dames Enkel  1. Eline Roomer 

    2. Marjolein Vos 

 

Heren Enkel  1. Henk Spuijbroek 

    2. Marcel Roomer 

 

Een speciaal woord van dank aan de jeugdspeelsters die bij de Dames 

dubbel en/of Gemengd dubbel hebben meegedaan om zoveel mogelijk 

koppels te kunnen vormen. Hierdoor werd het ook mogelijk om meer 

poules te maken. 

Op naar 2006 en wellicht dat ook diegene, die om welke reden dan 

ook dit jaar niet heeft kunnen deelnemen aan deze 

clubkampioenschappen, er volgend jaar wel bij is. 

 

De toernooicommissie. 



 

 

 

 

 

Vlak voor we gaan genieten van onze welverdiende vakantie, willen we 

toch nog het een en ander aan jullie mededelen. 

Het gebeurt nog wel eens dat er bij leden of in de familie van leden 

leuke maar ook minder leuke dingen gebeuren. We denken daarbij aan 

een huwelijk, geboorte, jubileum, maar ook aan blessures, ziekte of 

overlijden. 

Wij, als bestuur, vinden het belangrijk om daarop in te springen. 

Helaas zijn wij niet altijd op de hoogte van alle feiten en laten wij te 

laat of helemaal niets van ons horen. 

Wij willen jullie vragen om ons op de hoogte te brengen van vrolijke, 

maar zeker ook van verdrietige dingen, zodat wij daar adequaat op 

kunnen reageren. 

Wist u dat er bij onze vereniging de mogelijkheid is om, bij een 

ernstige blessure of langdurige ziekte op een blessurelijst te komen. 

De contributie wordt dan gedurende de blessure of ziekte 

teruggebracht tot € 9,00 per kwartaal. Ook hier geldt weer, dat wij 

dan wel op de hoogte moeten worden gebracht. 

Misschien hebt u in de Maasroute de advertentie gezien? 

We zoeken een trainer/begeleider voor de jeugd van donderdag-

avond. Onze huidige trainer Ad Hommel gaat er mee stoppen, maar 

het is enorm moeilijk om een vervanger voor hem te vinden. 

Weet u iemand? Laat het ons dan alstublieft weten!!!!!!!! 

We willen Ad en Arnola heel hartelijk bedanken voor alle lessen die 

ze aan de kinderen van onze vereniging hebben gegeven. 

Een andere begeleider in onze vereniging, Marcel van Kampen, heeft 

op 4 juni j.l. de cursus jeugd judoleider met goed gevolg afgerond. 

Marcel, gefeliciteerd . 

Voordat we jullie allen een fijne, zonnige vakantie toewensen nog 

even dit: de laatste judoles wordt gegeven op vrijdag 8 juli en dan is 

sporthal Zidewinde ook voor de laatste keer open. 



De lessen beginnen voor de judoka’s weer op vrijdag 27 augustus. 

Voor de badmintonjeugd beginnen de lessen weer op woensdag 25 

augustus. 

Nogmaals een fijne vakantie . 

 

Het bestuur. 



 

 

Traditiegetrouw werd het clubkampioenschap van onze tafeltennis-

sers op dezelfde dagen gespeeld als het clubkampioenschap van de 

badmintonners. 

Op vrijdagavond werd in twee poules gestreden om de finaleplaatsen 

in het enkelspel. 

In poule A ging de strijd tussen Marcel Hamers en Twan van 

Oosterhout. In de andere poule ging het tussen Tham van Tran en 

Leo van Selst. 

Marcel en Tham wonnen al hun partijen en werden poulewinnaars. 

Op zaterdag volgden de kruisfinales. 

Marcel versloeg Leo en Tham rekende af met Twan. De finale ging 

dus weer tussen de twee routiniers. Tham, kon het daarin niet 

bolwerken tegen Marcel en zo ging de kampioensbeker weer naar de 

sterkste tafeltennisser van onze vereniging: Marcel Hamers. 

Marcel, proficiat. 

 

 

 

 

 

 

 

Op papier waren alle teams voor het dubbelspel ongeveer gelijk van 

sterkte, maar algauw bleek dat de oudjes deze zaterdagmiddag in 

supervorm staken. 

Gesteund door Marcel Hamers en Twan van Oosterhout wisten Co 

Chabot en Rolf Heijnneman zich naar de eerste en de tweede plaats 

te vechten. 

Mannen gefeliciteerd met jullie uitstekende prestatie en alle 

tafeltennissers bedankt voor het welslagen van dit gezellige toernooi. 



 

 

 

 

 

In deze voorjaarscompetitie heeft ons tweede team wisselvallig 

gespeeld. Dat was wel jammer, want een kampioenschap had er in 

kunnen zitten. 

Nu was het tot de laatste wedstrijd enorm spannend. Voor er aan de 

laatste speelronde begonnen werd, was slechts één ding zeker;  

de Postboys degradeerden. Elk ander team kon nog kampioen worden 

of moeten spelen voor degradatie/ promotie. 

Ons tweede team moest de laatste wedstrijd spelen tegen de 

degradanten en behaalde een ruime overwinning. Zodoende eindigde 

het team op de tweede plaats en moest het spelen voor een 

promotieplaats naar de tweede klasse. 

Deze wedstrijd werd echter ruim verloren en zodoende blijft ons 

tweede team in de derde klasse. 

Het eerste team had in het begin van de competitie te kampen met 

het griepvirus. Daardoor werden er kostbare punten verspeeld. 

In het tweede gedeelte van de competitie werden er aanmerkelijk 

meer punten gehaald, maar moest ons eerste team toch in ZWN en 

Waalwijk 1 hun meerdere erkennen. De competitie werd afgesloten 

met een mooie derde plaats. 

Mannen van het eerste en tweede team: keurig gewerkt. 

Veel succes in de najaarscompetitie. 

 



 

 

 

Clubkampioenschappen 15 April 2005  
          

Groep 1  

poule 1  Poule 2  

1 Angelo  Kerst  1 Tim  Werther  

2 Cristiaan   Vosman  2 Scott  Blankenstein  

3 Martijn  van de  Linden  3 Tom  Bakker  

4 Jesse  Leemans  4 Linda   Lambooy  

4 Thomas  van de  Dongen  5 Tom   Smit  

          

Groep 2  

Poule 3  Poule 4  

1 Youri   Nollen  1 Bart  Lambooy  

2 Giorgio  Kerst  2 Wouter  Moerman  

3 Alex  van Selst  3 Anco van Tilborgh  

4 Joey  Hommel  4 Kevin van Dieën  

         4 Nick   Hupkes  

          

Poule 5     

1 Janneke  Schoondermark       

2 Martijn  vd Linden       

3 Arianne  Bossers       

3 Ron  v selst       

          

Groep 3  

Poule 6       

1 Michelle   Wassink       

2 Leonie v Schöll  Gezamenlijke competitie  

3 Soesja  Hoeben  

Prijzen verdeeld in jongens / 

meisjes  

              

1 Gertjan  Lambooy       

2 Dennis   Leemans       

          

          



 

 

 

18-2-2005 

Martijn  

van 

de  Linden oranje band 

Angelo  Kerst oranje band 

Nick  Hupkes oranje band 

Tom  Bakker 2e or slip 

Linda   Lambooy 2e or slip 

Tim  Werther Gele band 

Thomas van Dongen Gele band 

Christiaan  Vosman Gele band 

Stefan   Koole 2e gele slip 

Arno  Schoonermark 2e gele slip 

Mark   Jonkers 1e gele slip 

Tom  Smit 1e gele slip 

Giorgio  Kerst 2e blauwe slip 

Youri   Nollen 2e blauwe slip 

Alex van Selst 2 blauwe slippen 

Daniell  Tiemstra Groene band 

Erwin  Mes Groene band 

Wouter  Moerman 2e groene slip 

Joey  Hommel Oranje band 

Anco van Tilborgh Oranje band 

Kevin van Dieën Oranje band 

Marnix  Vink Gele band 

Janneke  Schoonermark Gele band 

Arianne  Bossers Gele band 

Ron van Selst Gele band 

Gertjan  Lambooy Blauwe Band 

Caroline   Verhagen Blauwe Band 

Bram  Nordmeijer Blauwe Band 

Giovani  Kerst Blauwe Band 

Anne-Marie Verhagen 1e blauwe slip 



Soesja   Hoeben Groene band 

Marc van Herpt Oranje Band 

Dennis  Leemans Oranje Band 

    

25-2-2005 

Jesse  Leemans 2e or slip 

Scott  Blankenstein 1e gele slip 

    

26-3-2005 

Marcel van  Kampen 2e dan 

    

6-5-2005 

Bart  Lambooy 2e blauwe slip 

Frank  Verhoeven Blauwe Band 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jan, Piet en Kees komen bij de hemelpoort. Jan gaat naar 

binnen, maar Kees zegt: “Wat je ook doet, ga niet op het 

rode wolkje staan.” 

Jan gaat naar binnen en na een paar minuten komt hij binnen 

met een oerlelijke meid en zegt: “Ik heb op het rode wolkje 

gestaan!!!” 

Dan gaat Piet naar binnen en Kees zegt het nog een keer: 

“Ga niet……..” 

Piet komt ook terug met een oerlelijke meid en hij zegt ook: 

“Ik ben  op het rode wolkje gaan staan !!” Dan gaat Kees 

naar binnen en komt terug met een mooie meid en die babe 

zegt: “Ik ben op het rode wolkje gaan staan!!!” 

 

 

Er liggen twee baby’s in een couveuse; een tweeling, een 

jongen en een meisje. 

Het meisje zegt: “Ik ben een meisje”en jij?” “Ik ben een 

jongen,”zegt de andere baby, “en ik wil bewijs zien dat jij 

een meisje bent.” 

“Oké,”zegt het meisje, “zo meteen als de zuster weg is.””  

Even later gaat de zuster weg en het meisje tilt de dekens 

op. “Wouw,” denkt de jongen, “nu krijg ik iets te zien !!!””Kijk 

maar, “zei het meisje, “ik heb roze sokjes aan.” 

 

 

Een man en een vrouw zitten vast in een kuil. Wie komt er 

het eerst uit? 

De vrouw, want die heeft een ladder in haar panty. 

 

 

Jantje en oma lopen op het strand. Oma zegt: “Lekker 

windje, hè Jantje?” 

Jantje zegt: “Echt waar? Zal ik er nog eentje laten?” 
 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


