Mini-wedstrijdverslagen speelronde 2 van de Remmerswaal
Accountants Duocup en Bernardus Wonen Duocup-light.
Poule 201 maandag 12-01-2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
In Huijbergen was er poulewinst voor De Postmaatjes. Ondanks een "koude start"
waren Geertje van Gaans en Cyril Postma een (Post)maatje te groot voor hun
tegenstanders. Buurman & (inval) Buurman, Marco Kools en Erik Mol eindigden zeer
eervol op plaats 2. Esther Totos eindigde met Wit Zwart-teamgenoot op plaats 3.
Esther had tegen Erik wel het eerreddende punt gescoord. Marco zorgde er voor dat
de Postmaatjes niet ongeslagen huiswaarts konden keren. In 3 games was hij
Geertje de baas.

Poule 221 maandag 12-01-2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
Eveneens in Huijbergen streden Larssupport (Cor de Vries en Kevin de Vries) tegen
Het Trio (Gudo van Dongen en Nel Hultermans) en "De Lenigen" (Ad Vriens en Nico
Wiltenburg). Ad en Nico kwamen ongeslagen ( = 10 punten) uit de strijd. Vader Cor
en zoon Kevin wisten 4 maal tot winst te komen. Gudo zorgde er tegen Kevin voor
dat voor Het Trio de 0 van het scorebord verdween.

Poule 202 dinsdag 13-01-2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
Stan Broosus en Henk van Mechelen wonnen als team "2*35" overtuigend , maar
niet ongeslagen, poule 202.
8 wedstrijdpunten wisten Stan en Henk te vergaren, waaronder de 2 punten uit de
dubbels. Alle dubbels werden pas in de derde game beslist.
Op plaats 2 eindigden Ben Jacobis en Corina van Eekelen (team BMW) met 6
punten. Team "1000 maal sorry.nl" (hoe toepasselijk) met Giel van Zunderd
en Jeanet Verhaert-de Nooijer eindigde als derde met 1 wedstrijdpunt. In haar eerste
partij wist Jeanet dit ene punt binnen te halen ten koste van Corina. Daarmee stopte
echter het scoren van beslissende punten voor team "1000 maal sorry.nl". BMW liep
min of meer gelijk op met 2*35, maar kwam uiteindelijk net iets te kort voor de winst
in deze poule. Helemaal rouwig was de snotterige Corina daar niet om; zij was
tevreden met de 2e plek, dus plaatsing in de Ropsfarm finalegroep.

Poule 222 dinsdag 13-01-2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
Af en toe krijgt de organisatie de indruk dat de teams bij een indeling in een poule
met 3 teams, het aansturen op een 5-5-5 eindstand om zodoende de organisatie wat
extra rekenwerk te bezorgen.
Marian Stultiens en Rene Klaassen (team Ping & Pang Part 8) maakten deze snode

plannen ook waar. De beide overige teams weken af van het match-fixing-idee. Peter
van den Bemd en Ingrid van Crugten (team Peejenstamp) kwamen tot 3
winstpartijen. De overige 7 punten werden bijgeschreven op de rekening van Diana
Wagemakers en Ronny Willems(team Net over het netje). Diana en Ronny wonnen
beide dubbels en Diana was de heldin van de avond met 3 enkelspel-overwinningen.

Poule 203 woensdag 14 januari 2015, Vice Versa 51, Oudenbosch
De huidige bekerhouders Niels van Vliet en Alexander Eulenpesch(Prinsenbeek
Eagles) waren natuurlijk aan hun stand verplicht om deze herkansingsronde even te
gaan winnen. Ze hadden blijkbaar al genoeg genoten van de (te) grote wisselbeker
die voor aanvang werd teruggegeven aan de duocup-organisator. Of drukte de druk
van het kampioen zijn te zwaar op de schouder(tje)s van Alexander en Niels? Aan
het eind van de avond bleken zij inderdaad als winnaar de avond af te sluiten, maar
moeite had het zeker gekost. Op plaats 2 eindigde team Era Contour met Iwan Van
de Luijtgaarden en Ronny Oonincx, invaller voor Marcel de Pijper die op het laatste
moment door ziekte geveld bleek.
Deze 2 teams bleken bijzonder aan elkaar gewaagd. De laatste onderlinge wedstrijd
was tussen Alexander en Iwan. In de beslissende derde game moest Iwan met 21-17
buigen voor Alexander. Het derde team in deze poule was "Bouwjaar 50", bestaande
uit Henk de Haan en Lou Aanraad. Henk en Lou kwamen er niet aan te pas in de
strijd om de eerste plaats. Enige troost voor "Bouwjaar 50" was dat Lou, ten koste
van enige (zeg mar veul) zweetdruppels, zowel van Iwan als van regerend kampioen
Alexander wist te winnen.

Poule 204 woensdag 14 januari 2015, Vice Versa 51, Oudenbosch
Als een team aan het eind van de avond nog steeds geen wedstrijd heeft gewonnen,
lijkt het alsof de spelers helemaal zijn weggespeeld. Ger van Driel en Jan
Kamm eindigden als team Dubbel Kluts zonder winstpartijen, maar ze zijn absoluut
niet van tafel geveegd. Maar liefst 4 keer hadden de tegenstanders een derde game
nodig om tot winst te komen.
Die tegenstanders waren Jos Walravens & Ad Koevoets (New Team) en Veerle
Renier & Frank Konings (Mixed). Jos en Ad wonnen 8 partijen; Veerle en Frank
konden daar "slechts" 7 winstpartijen tegenover zetten.
Op het wedstrijdformulier was dan ook de tekst toegevoegd dat New Team "zo maar
net" had gewonnen.
De allereerste duocup-kampioen Frank (destijds samen met Kees Coppens) was
bijzonder in zijn sas met zijn winstpartij tegen Jos.
Als dank mocht Frank de Remmerswaal Account Duocup in ontvangst nemen (omdat
organisator Lou vergeten was om de beker mee te nemen)

Poule 223 woensdag 14 januari 2015, Vice Versa 51, Oudenbosch
In deze poule met 4 teams mochten de nieuwkomers Sandor Tap en John
Schets (team Josantasch) het in eerste instantie opnemen tegen Cor
Snijders en Frans Reurling (team Tornado 1). Frans was invaller voor de
geblesseerde Peter Withagen. Het Tornado-team uit Putte wist met duidelijke cijfers
(5-0) te winnen van het team uit Zevenbergse Hoek; ook de 2 wedstrijden die pas in
de beslissende derde game werden beslist, leverden geen winst op voor Sandor en
John. De strijd tussen de 2 overige teams was een stuk spannender. Ger van Haaren
en Bert Gosens (team Gouwe Ouwe) waren met 3-2 te sterk voor Seb Luijten en
Riny Deijkers (De Dorsvlegels).
De strijd om plaats 1 ging dus tussen Tornado 1 en Gouwe Ouwe.
Opnieuw wisten Ger en Bert met 3-2 te zegevieren. Zij werden dus winnaar van deze
poule met 2 maal 3-2 winst.
Een beetje troost voor Cor en Frans: zij hadden in totaal 7 winstpartijen gescoord, 1
meer dus dan de winnaars van deze poule.
Bijzonder, en ook spannend was de strijd om de derde en vierde plaats tussen De
Dorsvlegels en Josantasch. De 4 spelers zijn allen lid van dezelfde vereniging in
Zevenbergse Hoek. Seb en Riny wonnen die onderlinge confrontatie met 3-2, maar
Sandor en John waren bijzonder content dat ze de dubbel van hun clubgenoten
hadden gewonnen.
Eigenlijk dus voor iedereen wel een reden om tevreden op deze duocup-avond terug
te kijken.

Poule 205 donderdag 15 januari 2015, ODT Roosendaal
Mike Couwenbergh en Johan van Batenburg"(team De Velletjes) zijn 2 van de 5
spelers die tot nu toe elke editie van de duocup hebben meegespeeld en samen zijn
zij ooit een keer als winnaars gehuldigd. Dat "ooit" was in het seizoen 1997-1998.
Daarna steeds eindigend in de hoogste regionen, maar steeds net niet op plaats 1.
Deze avond lieten ze blijken opnieuw in de hoogste finalegroep thuis te horen. Met
10 punten uit 10 partijen was hun opzet duidelijk geslaagd. En wie hadden er
sportieve "last" van TD De Velletjes: dat waren de teams Audacia ( Hans Verdult en
invaller Leo Notenboom) en De Dartele Dravers (Christ Rops en Natascha Rops). 2
enkelspelen werden gewonnen door de Dartele Dravers en 2 door Audacia. De
dubbel werd door Christ en Natascha gewonnen, zodat zij met 3 wedstrijdpunten op
plaats 2 eindigden.

Poule 206 donderdag 15 januari 2015, ODT Roosendaal
Team "Doe Es Iets" bestaat uit oud-tafeltennisser Wim Pelders en duocupper-vanhet-eerste-uur Peter van Dissel. Dit team behaalt steevast een hoge eindklassering,
maar hun namen staan nog steeds niet gegraveerd op de duocup. Dit jaar misschien
? Deze avond behaalden ze heel voortvarend 9 wedstrijdpunten binnen. Dat ene
kleine smetje werd veroorzaakt door Jan van Zundert die namens team De Kappers
van Wim wist te winnen. Samen met mede-Kapper Ad Veraart kwam Jan tot een
aantal van 5 overwinningen. Het ene resterende punt werd gescoord door Stefan
Doosjen die samen speelt met vader Gerrit. Stefan won de laatste partij van de
avond van Ad.

Poule 224 donderdag 15 januari 2015, ODT Roosendaal
Jan van Amersfoort van team Yellow Stars (duidelijk herkenbaar aan de yellow outfit)
startte de avond met een winstpartij tegen Theo Laarhoven van Topscores.
Uitbouwen van die voorsprong zat er voor mede-Yellow-Star Ad Schuurbiers niet in,
in zijn partij tegen Kees Scheepers. Uiteindelijk verloren de Yellow Stars met 3-2 van
Topscores.
Gelijktijdig had Tornado 2 (Ton Reurling en Gerard Verkuyl) met 3-0 gewonnen van
SmashBrothers Corné Suijkerbuijk en Twan Suijkerbuijk). Deze 4 spelers hadden
niet begrepen dat alle partijen gespeeld hadden moeten worden.
Topscores Theo en Kees wonnen ook hun tweede teamwedstrijd met 3-2. Nu tegen
Ton en Gerard. Dat het superspannend was blijkt wel uit het feit dat 4 van de 5
wedstrijden pas in de derde game beslist werden.
De derde plaats werd ingenomen door Ad en Jan; met 4-1 wonnen zij van de broers
Twan en Corné.
Het niet spelen van de 2 wedstrijden kostte team Tornado 2 mogelijke plaatsing in de
Financial Shop Hypotheken finalegroep.

Poule 207 donderdag 15 januari 2015, Tanaka Etten Leur
Team de Leurse Turfkes (Gerard Fransen en Mari Aartsen) is altijd terug te vinden in
de top van de duocup-einduitslagen. Net dat ene stapje om die grote beker binnen te
halen hebben ze echter nog niet genomen. Een stapje in de goede richting hebben
ze deze avond wel gezet. Alle 10 de partijen werden door hen gewonnen, al moet
gezegd dat er door de tegenstanders wel degelijk behoorlijk weerwerk werd
geboden.
Die tegenstand kwam van van hun eigen clubgenoten Hans Visser en Jan de Waard
(team HaJa) en van Adrie Buijs en Ad Kop (team de AAdjes).
Adrie kreeg, nadat hij al een aantal partijen had gespeeld, last van een blessure, en
moest, toch wel een beetje tegen zijn zin, aangeven dat het verstandiger was om niet
verder te spelen. Daardoor kreeg team HaJa een punt kado en werd het onderlinge
resultaat 3-2 in het voordeel van Jan en Hans.

Poule 225 donderdag 15 januari 2015, Tanaka Etten Leur
De Bikse Boys Daan Ackema en Thierry Melissen) speelden deze avond een aantal
sterke wedstrijden. Maar liefst 8 keer scoorden zij het winnende punt. Enkele keren
was dat pas in de derde game; dat geeft enerzijds aan dat deze jeugdige spelers
goed bezig waren, anderzijds mag gezegd worden dat zij de punten niet kado kregen
van de tegenstanders. Die tegenstand kwam onder ander van team de Appeltjes met
Ger Saris en Hans Mugge. De immer fanatiek Ger lukte het om De Bikse Boys een
punt te ontfutselen. Hij won in 3 games van Daan.
Het derde team was "tegen 1)" bestaande Veerle Willemse en vader Arnold Jan
Willemse, die inviel voor Jan Vermeeren. Dit was wel een heel bijzondere invalbeurt
omdat Arnold Jan min of meer gelijktijdig ook een duocupwedstrijd speelde (poule
226) samen met zijn andere dochter Birgit. In deze partij kwamen vader en dochter
tot 2 winstpartijen; Ger en Hans eindigden met 5 winstpartijen op plaats 2.

Poule 226 donderdag 15 januari 2015, Tanaka Etten Leur
Team D.Z.N.(duo zonder naam) bestaat normaliter uit Karel Sluijter en Kees Laros.
Er lopen heel wat minder-jonge deelnemers rond in de duocup, maar dit duo steekt
er qua totaal aantal levensjaren duidelijk bovenuit. Kees bleek (vrij laat) in de gaten
te hebben dat hij op deze dag met vakantie zou gaan, dus werd er naar een invaller
gezocht. Die werd gevonden in de persoon van Wim Blijswijk, die de totale leeftijd
zeker niet drastisch omlaag bracht. In deze poule speelde Arnold Jan Willemse
regulier mee, en week regelmatig uit naar een andere tafel om daar dochter Veerle
bij te staan. In deze poule speelde hij samen met de andere dochter: Birgit.
Nog niet genoemd is het derde team in deze poule, en dat is team "Wip Hem Er
Over" met Alexander Blikslager en Pleun Dedert.
Alexander en Pleun waren behoorlijk op dreef en scoorden het ene wedstrijdpunt na
het andere, uitkomend op een totaal van 7. En dat was genoeg voor winst in deze
poule. Van de overige 8 punten wisten Arnold jan en Birgit er 5 te pakken, zodat er 3
overbleven voor Karel en invaller Wim.

Duocup-light (4 poules), donderdag 15 januari 2015, Tanaka Etten Leur
Alle deelnemende teams aan de Bernardus Wonen Duocup-light waren bij Tanaka
om hun strijd in de 2e speelronde te spelen. Een mooie gelegenheid om een
groepsfoto te maken van alle deelnemers.
Na het min-of-meer verplichte poseren werden de partijen gestart.
"Slag en Vaardig" met José van Egmond en Ton Groeneveld verloor met 2-3 van
Harella met Gert Elst en Marielle de Bie. Eervolle vermelding voor José die beide
enkelspelen won, waarvan de laatste met 22-20 in de derde game tegen Marielle.
De duocup-light vice-kampioenen van afgelopen jaar, Hans Mol en Erik Mol (team
Mol&Go!) willen dit seizoen hoger eindigen dan vorige keer, dus kampioen worden.
Zij zijn er op gebrand om de misstap tijdens de verloren finale weg te poetsen. Met
hun 5-0 zege op team LEXUS! (Ad Nuijten en invaller Jac Matthijsen) zijn ze op de
goede weg. Oorspronkelijk basisspeler en coach/chauffeur Tom Louwman kon team
LEXUS! ook niet naar een betere uitslag dirigeren. Compliment voor invaller Jac
Matthijssen die na 1 trainingsavondje er al meteen op uit werd gestuurd om de
kleuren van ttv t Fort te verdedigen.
Team Hand in Hand (duidelijk herkenbare outfit), bestaande uit Peter Holten en Lidy
Holten-Loomans) zijn pas na de eerste speelronde toegetreden in de duocup-light.
Zij speelden dus hun eerste wedstrijd, en wel tegen de Dolle Dwaze Dames
met Krista Bouwman en Saskia Otto. Zowel voor Lidy als voor Saskia het allereerste
optreden in de duocup ooit. 4-1 werd de eindstand in het voordeel van Dolle Dwaze
Dames. Hopelijk voor Krista dat het niet al te laat is geworden.
De light-champions van afgelopen jaar, Cor Dedert en René Mouwen(team DeMo)
stonden deze avond tegenover nog een team dat na afloop van speelronde 2 is
aangehaakt in de duocup-light clan. Vader Twan Elsten ( met een oud duocupverleden) samen met dochter Eline Elsten ( een klein beetje duocup-verleden) in
team de Chappies. 't was duidelijk dat de techniek niet helemaal verdwenen was,
maar het gebrek aan wedstrijdritme brak vader en dochter behoorlijk op. 5-0 was de
nederlaag die zij te verwerken kregen. En nu maar hopen dat deze nederlaag niet
gaat leiden tot het opnieuw opbergen van de batjes.

Poule 208 donderdag 15 januari 2015, het Markiezaat, Bergen op Zoom
In deze poule kwamen in actie: Team Withagen met vader Wout en zoon Edwin
Withagen, De Hitsige Hommels met Michael de Nijs en Michiel van Dooren, en De
Twuufelkonten met Anky Vroegop en Ellen Hage.
Afgaande op de vrolijke geluiden zou je kunnen concluderen dat de dames van
Smash St Annaland het deze avond goed naar hun zin hadden. Iets minder was het
met het scoren van wedstrijdpunten. Geen enkele partij wisten ze tot winst om te
zetten. Dit betekent dus dat beide andere teams sowieso al 5 wedstrijdpunten
hadden behaald. In de onderlinge strijd tussen Withagen en de Hitsige Hommels
waren de thuisspelende Withagens met 4-1 te sterk voor de Ossendrechtse
combinatie Michael en Michiel.

Poule 209 donderdag 15 januari 2015, het Markiezaat, Bergen op Zoom
Slechts 1 partij ging verloren voor Bernardus Boys (Jan Paul Niesert en Rob Kraus).
En dat was meteen aan het begin van de avond toen Peter Schoenmakers van team
De Peters van Jan Paul wist te winnen. Zou het spannend gaan worden ? Nee dus,
Rob en Jan Paul wonnen alle overige wedstrijden en eindigden met 9 punten op de
eerste plaats, ruim voor De Peters met als tweede Peter, Peter Nieuwlaat, en team
De Twisters (Marc Bulthe en Frans Reurling). Peter S wist nog een tweede partij op
zijn naam te schrijven (tegen Marc), maar de overige 4 partijen werden door de
mannen van Tornado gewonnen

Poule 210 donderdag 15 januari 2015, het Markiezaat, Bergen op Zoom
Doordat er enig omzetwerk in de poule-indeling was verricht, was team De Krabben
(Philip van Eekeren en Piet Bernaards) in deze poule terecht gekomen. Eigenlijk heel
logisch dat de Krabben in het Krabbengat spelen. Voor schokkende resultaten
hebben Piet en Philip niet kunnen zorgen; leuk gespeeld , maar geen wedstrijden
gewonnen. Dat winnen van wedstrijden was wel weggelegd voor TTV
Hollywood (Raimond Van Loonen Danny Bogers) en Double D (Tom van Doorn en
invaller Laszlo Czika). Naast de 5 punten die deze beide teams tegen De Krabben
scoorden werden de resterende 5 punten op een spannende manier verdeeld. In de
enkelspelen wisten beide teams 2 keer tot winst te komen. In de onderlinge dubbel
waren Raimond en Danny net iets te sterk voor Tom en Laszlo.
Laszlo viel in voor Gijs Dekker die helaas wegens een blessure wat langer vanaf de
zijlijn zal moeten toezien. Gijs was wel aanwezig, enerzijds om zijn team aan te
moedigen, en anderzijds om de door hem gesponsorde Studiecoach Markiezaat
wisseltrofee uit te reiken.

Poule 211 vrijdag 16 januari 2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
In meer dan de helft van de gespeelde partijen was een derde game nodig om een
beslissing te brengen. Grote krachtsverschillen waren er dus blijkbaar niet. Team De
Klassiekers bestond deze avond uit Dion van Dooren en invaller John Schot Dit
Ossendrechtse gelegenheidsduo was het enige team dat supporters had
meegebracht. Ook de morele en coachende steun van de vrouwelijke supporters
mocht niet baten. Dion en John moesten genoegen nemen met slechts 2
winstpartijen. Mogelijk waren zij toch niet in het gewenste bakske of kwakske
geplaatst. Het dubbele aantal punten werd binnen gehaald door het Oudenbossche
team Moes Boys, bestaande uit Frans Roos en Hans Mossel. Deze senioren waren
goed op dreef, maar niet goed genoeg om de kampioenen van deze avond Ad
Voorbraak en Fred van Crugten (team Netbijmekaar) van een zeer duidelijke
poulewinst af te houden. Ad en Hans haalden na afloop nog wat jeugd-herinneringen
op van zo'n kleine 50 (zegge VIJFTIG) jaar geleden. De oudjes doen het dus nog
best.

Poule 212 vrijdag 16 januari 2015, Set Point/de Kloek Huijbergen
Ook wanneer er slechts 2 van de 15 partijen in 3 games eindigen kan toch een zeer
interessante poule zijn, zo bleek deze avond in Huijbergen.
Eelco Ligtenberg, niet 100% fit maar fit genoeg om te duocuppen en zijn Nedroteamgenoot Albert de Jong wisten 7 van hun 10 wedstrijden te winnen en dat bleek
voldoende voor poulewinst, dus plaatsing in de hoogste finalegroep: de
Remmerswaal finalegroep. Pieter Verhoeven vormde samen met Paul van
Oosterhout team De Rode Duivels (toelichting niet nodig). Pieter en Paul kwamen
samen tot 4 overwinningen, evenveel als team De Dropjes, bestaande uit Mauricette
van Eekeren en echtgenoot Philip, die inviel voor Jenny Sebregts.
Heel opmerkelijk was dat Mauricette en Philip in beide dubbels startten met het
verliezen van de eerste game, daarna keerde het tij en werden de tweede en derde
game (verdiend) gewonnen door echtpaar van Eekeren.
Het onderlinge resultaat tussen De Rode Duivels en De Dropjes was 3-2 in het
voordeel van De Dropjes, waardoor De Rode Duivels op plaats 3 eindigden

Poule 2S1 donderdag 15 januari 2015, het Markiezaat Bergen op Zoom
Finale om de Studiecoach Markiezaat wisseltrofee
Voor het eerst in de historie van de duocup werd er gestreden om de Studiecoach
Markiezaat Wisseltrofee. Deelnemers aan deze strijd waren de teams die tijdens de
voorrondes (in november 2014) winnaar waren geworden van 1 van de 4
sterrenpoules. En dat waren Blues Brothers (Joery Hemelaar en Arno de Legé), The
T-Team (Hans Jansen en Tuan Nguyen), De 2 J's ( Jan Maas en Jac Rosenboom)
en Onvoorstelbaar Onvoorspelbaar (Richard van Zantvliet en John van Oers).
Tuan en Hans wonnen hun eerste teamwedstrijd met 4-1 van Joery en Arno.
Gelijktijdig wonnen Richard en John met 5-0 van Jan en Jac.
Arno en Joery legden via een 3-2 overwinning op Jan en Jac beslag op plaats 3.
In de finale om plaats 1 en 2 zorgde Tuan door winst in 3 games tegen John voor
een 1-0 voorsprong voor The T-Team. Die werd door Richard teniet gedaan in zijn
partij tegen Hans. Via de belangrijke dubbel nam het Tanaka-team Hans en Tuan
opnieuw een voorsprong. Omdat het al vrij laat was, werd besloten om de 2
resterende partijen gelijktijdig te spelen.
Richard moest met klein verschil de winst aan Tuan laten, terwijl John in 3 games
won van Hans. 3-2 dus voor The T-Team.

