Remmerswaal Accountants Duocup.

De 19e editie van "de Duocup", het recreatieve tafeltennis-bekertoernooi is van start gegaan met de
voorrondes. Tijdens deze voorrondes waren 4 tickets te verdienen, die rechtstreeks toegang geven
tot de hoogste finalegroep: de Remmerswaal finalegroep. De 16 teams die kans maakten op deze
verkorte route naar de finale waren ingedeeld in 4 poules. In zaal "de Beuk" in Putte wist team De
Postmaatjes, bestaande uit Cyril Postma en Geertje van Gaans, als poulewinnaar te eindigen door
zowel De Soethoudtjes (Arno de Lege en Mark Palinckx) als De Bernardus Boys met 4-1 te verslaan.
Cyril en Geertje eindigen elk jaar in de top van de duocup; wie weet zit er dit seizoen wel een top-1
notering aan te komen.
Eveneens in Putte was nog een finaleticket te verdienen. Het duo "de 2 J's" bestaande uit de veelwinnaars Jan Maas (4 maal met Adrie Aarts) en Jac Rosenboom (1 maal met Andre Bergs en 2 maal
met Ivo van Hassel) was uiteraard favoriet in deze poule. En ze hebben inderdaad de meeste punten
behaald. 7 partijen wisten zij te winnen; de overige 8 punten werden broederlijk verdeeld tussen
Toch Gebeurd (Fred van Crugten en Joery Sebrechts) en De Combinatie (invaller Wim Pelders, Lou
Aanraad plus de revaliderende dubbel-speler Eelco Ligtenberg).
Bij een poule met 3 teams zijn er 15 punten te verdelen. Zijn de teams aan elkaar gewaagd dan kan
het gebeuren dat elk team met 5 winstpartijen eindigt. Het aantal gewonnen/verloren games
bepaalt dan de eindwinnaar. In Bergen op Zoom in de zaal van het Markiezaat wisten team Withagen
(Edwin en Jeffry), TD de Velletjes (Johan van Batenburg en invaller Arno de Lege) en TTV Hollywood
(Danny Bogers en Raimond van Loon) deze drievoudige gelijke eindstand te realiseren. Het resultaat
van het extra rekenwerk was dat het team van het Roosendaalse ODT (Johan en Arno) beide
Markiezaat-teams achter zich liet.
Om het vierde en laatste ticket werd gestreden bij Tanaka in Etten Leur. Ook hier was het tot aan de
laatste partij mogelijk dat er een 5-5-5 eindstand op het formulier zou komen te staan. Maar zover is
het niet gekomen. Prinsenbeek Eagles (Alexander Eulenpesch en Niels van Vliet) eindigde dankzij de
laatste winstpartij van Niels met 6 winstpartijen. En dat was 1 meer dan team "Doe Es Iets" (Peter
van Dissel en Wim Pelders). De gastheren Gerard Fransen en Mari Aartsen (De Leurse Turfkes) bleven
steken op 4 winstpartijen. Deze 6 laatste heren bezorgden de organisatie wel een aandachtspuntje:
ze hebben inmiddels al wel erg vaak tegen elkaar gespeeld. De organisatie neemt dik zeker in beraad.
De 8 teams uit bovengenoemde poules, die er niet in geslaagd zijn om een finale-ticket te
bemachtigen komen in januarie opnieuw in actie tijdens de zogenaamde herkansingsrondes. Samen
met de 39 overige teams die er ook eerste ronde op hebben zitten, strijden ze dan om de resterende
12 plaatsen in de Remmerswaal-groep. De teams die daar niet in slagen zetten hun duocup-avontuur
voort in de RopsFarm-finalegroep, de ProSchil-finalegroep of de Financial Shop Hypothekenfinalegroep. Ook in de Bernardus Wonen Duocup-light is de eerste speelronde afgewerkt. De
winnende teams zijn DeMo (Cor Dederte en Rene Mouwen) en Lol&Go! (Hans en Erik Mol). Meer
info op www.duocup.nl

