Dinsdag 17 maart 2015, Harella Heerle poule 3A1.
In de hoogste finalegroep. de Remmerswaal groep werd in deze poule gestart met 2
maal een teamstrijd tussen een team met NTTB-spelers en een recreantenteam. NTTBTeam Nedro met Eelco Ligtenberg en Albert de Jong wist met 3-0 te winnen van
recreanten-team 2*35 met Stan Broosus en Henk van Mechelen. 2 maal hadden de
NTTB-ers een derde game nodig om de recreanten te verslaan. Beide keren 21-18.
Een zo goed als gelijke uitslag wist NTTB-team De Postmaatjes met Cyril Postma en
Folke Bouma te behalen tegen het recreanten-gelegenheidsteam Netbijmekaar met Ad
Voorbraak en Fred van Crugten.
Ook 3-0 voor de NTTB-ers, ook 2 maal een derde game nodig.
3-0 was ook de uitslag tussen de beide NTTB-teams Nedro en De Postmaatjes. Het
winnende team met de Markiezaat-spelers Folke Bouma en Cyril Postma mag zich op
gaan maken voor de strijd om de hoofdprijs in de hoogste finalegroep straks in mei. De
Pinpongers Eelco Ligtenberg en Albert de Jong spelen dan om plaats 5 tot en met 8.
De recreanten bleven met de uitslag in hun onderlinge strijd geheel in stijl: 3-0 werd de
uitslag. De TVP-ODT combinatie Fred en Ad waren toch wat sterker dan Stan en Henk,
de mannen van Set Point. Heel gemakkelijk gaven Henk en Stan zich ook nu weer niet
gewonnen. 2 maal was een derde game nodig om tot een beslissing te komen.

Donderdag 19 maart 2015, ODT Roosendaal, poule 3A2.
In deze poule waren 4 sterke teams ondergebracht:
- Doe Es Iets met Peter van Dissel en Wim Pelders, steeds goed voor een top-notering
- TD de Velletjes met Mike Couwebergh en Johan van Batenburg: ooit winnaars van de
duocup, ook steeds in de hoogste regionen
- Prinsenbeek Eagles met Alexander Eulenpesch en Niels van Vliet; zij zijn de huidige
bekerhouders
- The T-team met Tuan Nguyen en Hans Jansen; nieuw team in de duocup dat meteen
een ster-voorronde won en de hoofdprijs pakte in de Studiecoach Markiezaat Supercup
De beide ODT-teams startten in eigen huis met een 3-0 nederlaag. Alexander en Niels
overwonnen Mike en Johan; Tuan en Hans zegevierden over Wim en Peter.
Ook de ODT-broederstrijd kende een 3-0 uitslag. Johan en Mike zorgden ervoor dat
Peter en Wim met volledig lege handen huiswaarts mochten keren.
Tijdens de eerste speelronde stonden deze 2 kandidaat-duocup-winnaars ook al
tegenover elkaar. Destijds wonnen Tuan en Hans met 3-2 ondanks een verloren gegane
dubbel. Voor aanvang van de dubbel op deze donderdag bij ODT was de stand 1-1. De
Tanaka-combinatie Tuan/Hans moest de winst in de dubbel laten aan het Prinsenbeekduo Alexander/Niels. De resterende partijen werden gewonnen door Tuan en Hans die
nu mee gaan strijden om de cup met de grote oren.

Donderdag 19 maart 2015, het Markiezaat Bergen op Zoom, poule 3A3.
Als er 2 Markiezaat-teams tegenover elkaar staan, is bij voorbaat al zeker dat 1 van
beide teams mee zal strijden om winst in deze poule. Voor het andere team rest de strijd
om plaats 3 en 4. Vader Wout en zoon Edwin Withagen (team Withagen) stonden na de
eerste 2 enkelspelen gelijk tegen Danny Bogers en Raimond Van Loon (team ttv
Hollywood). Danny en Raimond pakten ook de dubbel. Dat er van de resterende
enkelpartijen 1 verloren ging, kon hun niet deren, omdat zij met 3 winstpartijen de
winnaars werden van dit Markiezaat-onderonsje. Uitslag 3-2.
Jos Walravens en Ad Koevoets (New Team) mochten het opnemen tegen een 3-mans
formatie. Clubgenoot (en vaak ook teamgenoot van Jos en Ad) Jan Maas wist zich in team
"De 2 J's" gesteund door Jac Rosenboom en Wil Rens. Met de organisatie was
overeengekomen dat Jac zou proberen om weer wedstrijden te spelen en dat hij zelf zou
aangeven wanneer hij het stokje (cq het batje) zou doorgeven aan zijn Markiezaatclubgenoot Wil Rens. Op deze manier kon het normale wedstrijdschema aangehouden
worden. Jos bracht New Team op voorsprong via winst op Jan. Daarna echter waren de
meeste punten voor de Jac - Jan - Wil-combinatie die met 3-2 de winst pakten.
In de 2e speelronde speelde Jac niet meer mee, zodat Jan en Wil mochten proberen om
Danny en Raimond van de winst in deze poule af te houden. Dat lukte niet, met 3-0
wonnen de kampioenen van de B-groep van de afgelopen jaren. Nu staan ze dus in de
top-4 in de A-groep (Remmerswaal finalegroep). Benieuwd hoe zij het zullen doen
tijdens de grote finale in mei bij Tanaka.
Jos en Ad wonnen hun tweede partij met 3-0 van Wout en Edwin en eindigden daarmee
op plaats 3. Wout en Edwin, nu op plaats 4, strijden straks om plaats 13 tot en met in de
hoogste duocup-finalegroep.

Donderdag 19 maart 2015, Tanaka Etten Leur, poule 3A4.
John van Oers en Richard van Zantvliet spelen voor de eerste keer mee in de duocup.
Dankzij hun prestaties in de eerdere speelrondes kregen zij als team Onvoorstelbaar
onvoorspelbaar het label "Mogelijke winnaars" opgespeld. Daar moest en moet
natuurlijk wel voor gespeeld worden. De Leurse Turfkes Gerard Fransen en Mari
Aartsen waren hun eerst tegenstanders. Een 3-0 eindstand had kunnen duiden op een
gemakkelijke partij; echter 2 van die 3 punten werden pas binnengesleept na de
beslissende derde game.
Eveneens 3-0 was de uitslag van de strijd tussen de Blues Brothers Joery
Hemelaar & Arno de Legé en de Bernardus Boys Rob Kraus en Jan Paul Niesert.
De beide ODT-teams Blues Brothers en Onvoorstelbaar onvoorspelbaar mochten samen
bepalen wie er op plaats 1 in deze poule zou gaan eindigen. Joery won de eerst partij van
clubgenoot John. Richard bracht Onvoorstelbaar onvoorspelbaar terug in de race door
een 3-game winst op Arno. De dubbel zou weer sterk op het eindresultaat gaan drukken,
zo bleek later. 22-20 in de derde game voor Joery en Arno. Beide teams pakten nog een
punt. Daarmee kwamen Arno en Joery op plaats 1 en zij kunnen zich op gaan maken
voor de grote finale om de Remmerswaal Accountants Duocup.
3-2 was ook de eindstand tussen de Leurse Turfkes en Bernardus Boys. Ook daar bleek
de dubbel gewonnen te worden door de latere winnaars: Gerard en Mari.

Woensdag 18 maart 2015, Vice Versa 51, Oudenbosch, poule 3B1.
Voor de mannen van Era Contour Marcel de Pijper en Iwan Van de Luijtgaarden bleef het
lang onduidelijk wie naast Frans Roos (zelf ook al invaller) deel zou uitmaken van team
Moes Boys. Nadat Frans zijn eerste partij tegen Marcel met winst had afgesloten viel de
beslissing dat organisator Lou mee zou spelen. Jos Dekkers, die achter de bar stond (en
eventueel ook had kunnen spelen) hoefde de bar daardoor niet in desteek te laten. Lou
had wel de nodige moeite met Iwan maar slaagde er toch in om de winst te pakken. Het
gelegenheidsduo Frans / Lou was vervolgens te sterk in de dubbel voor de combinatie
Iwan / Marcel. 3-0 dus voor de inval-Moes Boys. De 2 andere teams in deze poule
maakten er een veel spannender geheel van. Michael de Nijs van de Hitsige Hommels
had 3 games nodig om van Ad Kop van de Aadjes te winnen.Michiel van Dooren,
inmiddels ook gearriveerd speelde eveneens 3 games, maar nu was het Aadjes-invaller
Stefan Hochmuth die met 23-21 in die derde game won. De dubbel werd, ook weer in 3en, gewonnen door Ad / Stefan. De 2 laatste partijen werden gelijktijdig gespeeld. Beide
teams pakten nog 1 punt zodat de Aadjes met 3-2 deze teamstrijd wonnen.
In de strijd om plaats 1 en 2 in deze poule was alleen Ad Kop basisspeler. Zowel Stefan
als Frans als Lou waren "ingehuurd". Good-old Frans startte met een zeer sterke partij
tegen Michiel en won in 2 games. Lou deed hetzelfde tegen Ad. In de dubbel tegen Stefan
/ Ad had het duo Frans / Lou wel een derde game nodig om tot winst te komen.
Opnieuw 3-0 winst voor de invaller-Moes Boys.
Era Contour tegen de Hitsige Hommels werd een enerverende en spannende
aangelegenheid. Na de eerste 2 enkelspelen die gelijktijdig gespeeld werden was de
tussenstand 1-1 dankzij overwinningen van Michiel en Marcel. De dubbel werd
gewonnen door de Era Contour-collega's. In de afsluitende enkelspelen kwamen
opnieuw beide teams 1 maal tot winst. Iwan en Michiel tekenden hiervoor. 3-2 derhalve
voor Era Contour.

Donderdag 19 maart 2015, ODT Roosendaal, poule 3B2.
Lang tevoren wist Corina van Eekelen al dat ze op zoek moest naar een vervangend
teamgenoot voor team BMW omdat Ben Jacobis deze avond niet kon spelen. Marnik
Gommers, sinds kort actief op tafeltennisgebied bij ODT, mocht aan de zijde van Corina
zijn duocup-debuut maken.
In deze poule speelden 4 ODT-teams.
Naast BMW waren dat:
- Mixed met Veerle Renier en de allereerste duocup-kampioen (19 jaar geleden) Frank
Konings
- De Dartele Dravers met Christ Rops en Natsch Rops, Zij zijn tevens sponsor van
finalegroep-B
- De Peters met Peter Nieuwlaat en Peter Schoenmakers.
Christ en Natascha keken een beetje op tegen hun eerste tegenstanders Veerle en Frank.
Toch wisten zij via Christ een 1-0 voorsprong te nemen, maar dat bleek niet genoeg om
Frank en Veerle van een 3-1 overwinning af te houden. 3-1 was ook de uitslag in de
partij tussen BMW en De Peters. Nieuwkomer Marnik wist samen met Corina beide
Peters een nederlaag in de dubbel te bezorgen.
Frank en Veerle waren vervolgens een maatje te groot voor Peter en Peter. Met 3-0
pakte team Mixed de winst in deze poule.
Marnik wist op zijn duocup-debuut-avond al meteen een partij te winnen. Dat ging ten
koste van Natascha. In de overige partijen lieten spelers en speelsters zien dat ze een
meer dan behoorlijk potje kunnen tafeltennissen. De verschillen waren klein, maar
uiteindelijk is er maar 1 team dat zegeviert en dat was nu team De Dartele Dravers

Donderdag 19 maart 2015, het Markiezaat Bergen op Zoom, poule 3B3.
Team De Klassiekers had ingeschreven in de duocup met de spelers Dion van
Dooren en Jimmy Noordermeer. Het is Jimmy nog steeds niet gelukt dit seizoen om een
keer mee te spelen. Judith Rutte viel deze keer voor hem in, en op zich kon Dion daar
best mee leven. Zij startten tegen de Tornado-combinatie Frans Reurling en Marc
Bulthé (Team De Twisters).
Waarschijnlijk vanwege zijn weelderige baard werd Marc al gauw Osama genoemd.
Mogelijk was het van Dion en Judith een poging om Marc uit zijn spel te halen. Het
haalde echter niks uit, want na de dubbel was de partij beslist omdat De Twisters op dat
moment een onoverbrugbare 3-0 voorsprong hadden opgebouwd. Ook 3-0 was de
uitslag tussen Double D bestaande uit Tom van Doorn en invaller Laszlo Czika, en De
Dropjes met Mauricette van Eekeren en Jenny Sebregts. Laszlo viel in voor Gijs Dekker
die op dit moment nog niet aan tafeltennissen toe komt.
Dat deze samenstelling van Double D wel eens hoge ogen kan gaan gooien straks in de
finale van de RopsFarm finalegroep (de B-groep) bleek wel uit het feit dat ze opnieuw
overtuigend met 3-0 wonnen, nu van De Twisters. Frans en Marc mag wel het
compliment worden gegeven dat er 2 keer een 3-gamer nodig was voordat de partij in
Double-D-voordeel werd beslist. Erg vermakelijk was de strijd tussen De Klassiekers en
de Dropjes waarin Mauricette de eerste partij won in 3 games van Dion. Daarna gingen
de wedstrijdpunten naar de Klassiekers die met 3-1 winst de avond afsloten (aan de
tafeltennistafel)

Donderdag 19 maart 2015, het Markiezaat Bergen op Zoom, poule 3B4.
Vanwege een lichte ruis op de communicatielijn arriveerden Marco Kools en Arthur
Ackema van team Buurman en Buurman een beetje later dan gepland op de locatie van
Markiezaat. Hun tegenstanders Paul van Oosterhout en Pieter Verhoeven van team De
Rode Duivels hadden daardoor iets meer tijd om in te spelen. De score tussen deze 2
strijdende teams verliep erg wisselend. Marco en Arthur waren met 3-2 de uiteindelijke
winnaars.
Jan de Waard was er deze avond niet bij; hij had zich in team HaJa laten vervangen door
Bert Burger die aan de zijde van Hans Visser zijn duocup-debuut maakte. Hun
tegenstanders Jan van Zundert en Ad Veraart (team De Kappers) waren in de eerste
speelronde wat te sterk. Met 3-0 won het Roosendaalse duo.
Marco / Arthur regen Jan / Ad, dat waren de teams die om poulewinst gingen vechten.
Het sportieve gevecht was behoorlijk serieus. Na de aanvangs-enkelspelen was de
tussenstand 1-1. De dubbel werd door de Prinsenbeek-mannen gewonnen. De
resterende enkelspelen bracht beide teams 1 winstpartij. Ook nu weer was de dubbel
erg bepalend voor de einduitslag. 3-2 in het voordeel van Marco en Arthur.
Ook als het gaat om plaats 3 en 4 in de poule kan het behoorlijk spannend zijn. Dat
demonstreerden Paul, Pieter, Hans en Bert.
Beide teams 1 winstpartij in de enkelspelen alvorens de dubbel gestart werd. In die
dubbel was een derde en beslissende game nodig. Winst voor team HaJa. Ook na de
dubbel deelden de teams de resterende punten, zodat HaJa met een 3-2 winst beslag
wist te leggen op plaats 3.

Maandag 16 maart 2015, Set Point zaal de Kloek, Huijbergen poule 3C1
De derde speelronde is van start gegaan in Huijbergen bij ttv Set Point in zaal de Kloek.
In Poule 3C1 wonnen "De Lenigen" Ad Vriens en Nico van Wiltenburg met 3-0 van V &
Z Stefan Doosjen en Gerrit Doosjen. De Bikse Boys Thierry Melissen en Daan
Ackema wonnen eveneens met 3-0 van Jeanet Verhaert-de Nooijer en Giel van Zunderd
(1000 maal sorry.nl). Ad & Nico mochten samen met Daan & Thierry gaan strijden om de
eerste plaats in deze poule. Veelzeggend is het feit dat 4 van de 5 wedstrijden pas in de
derde game werden beslist. Uiteindelijk wonnen Daan en Thierry met 3-2 dit gevecht. Zij
mogen in de finale in mei proberen de hoofdprijs te pakken in de Financial Shop
Hypotheken finalegroep. Ad en Nico strijden dan omk plaats 5 tot en met 8.
3-2 was ook de uitslag in de teamstrijd tussen Stefan & Gerrit en Jeanet & Giel. Het
thuisspelende team "1000 maal sorry.nl" was hierin de sterkste, of de gelukkigste ? De
teamnaam werd in elk geval volledig waargemaakt.

Dinsdag 17 maart 2015, Harella Heerle poule 3C2.
Een gezellig avondje duocuppen kan ook heel inspannend en spannend zijn, zo bleek ook
nu weer. Team Gouwe Ouwe met Ger van Haaren en Bert Gosens speelde een zeer
gelijkwaardige partij tegen de thuisspelers Ad Schuurbiers en Jan van Amersfoort (Team
Yellow Stars). Na een 2-2 tussenstand lag de druk helemaal op de schouders van Bert en
Jan. Dat dit pas in de derde game werd beslist was te verwachten. Jan kon het beste met
de druk omgaan en won die derde game. De TwuufelkontenAnky Vroegop en Ellen
Hage mochten aantreden tegen het "jeugdige" team Bouwjaar 50 met Henk de
Haan en Lou Aanraad. Anky wist een 1-0 voorsprong voor de Twuufelkonten te bereiken
door van Henk te winnen. Na de dubbel (21-23 in de derde game) stond Bouwjaar 50
met 2-1 voor. 3-1 werd het doordat Lou van Anky won. Nog 1 keer "1000 maal sorry"
Anky voor die paar sorry-ballen. Ellen zorgde voor het tweede punt voor de Smash-St
Annaland-dames, maar de beslissing was op dat moment al gevallen. Terwijl er steeds
meer tafels vrij kwamen omdat de geplande wedstrijden al klaar waren, werd in deze
poule na een zeer korte pauze in onderling overleg besloten om per teamstrijd een tafel
extra te gaan gebruiken om te voorkomen dat het diep in de nacht zou worden voordat
alle wedstrijden gespeeld waren. En dat bleek een goede zet. Anky en Ellen wonnen dan
wel met 3-0 van Bert en Ger, maar elke partij werd pas in de derde game beslist, telkens
in het voordeel van de dames. Even leek het er op dat de strijd tussen Yellow Stars en
Bouwjaar 50 vlot zou verlopen. Na de twee vlotte eerste partijen was het 1-1. In de
dubbel was echter al meteen een derde game nodig. Met 22-20 was de buit daar voor Ad
en Jan. Beide laatste partijen liepen uit op een 3-gamer. Ad verloor de eerste game van
Henk, herpakte zich en won game 2, gevolgd door een derde game waarin de winst door
Henk werd binnengehaald. In een volledig lege speelzaal speelden de Harellaclubgenoten de beslissende partij. Game 1 voor Lou, game 2 voor Jan. De derde en alles
beslissende game werd na veel langdurige rally's met 22-20 door de duocup-boss
gewonnen. Het was inmiddels al woensdag voordat de spelers in de lege bar
arriveerden.

Donderdag 19 maart 2015, ODT Roosendaal, poule 3C3.
1 invaller deze avond in deze poule. Jack Hoevenaars had zich laten vervanger door
super-sub Leo Notenboom. Samen met Hans Verdultvormde hij team Audacia. Zij
startten hun duocup-avond tegen de Krabben Piet Bernaards en Philip van Eekeren. Na
de 2 eerste enkelspelen was de stand 1-1. Het gelegenheidsduo Leo / Hans kwam tegen
de vaker samen spelende Bergenaren Piet en Philip maar een klein beetje te kort in de
derde game om de winst te pakken. Philip bezorgde zijn team een beslissende
voorsprong door, ook weer in 3 games, ook weer met 22-20 te winnen van Leo.
3-0 was de uitslag die Cor Snijders en Peter Withagen (Tornado 1) lieten noteren in de
partij tegen Jan Dingemans en Esther Totos (Wit Zwart).
De strijd om winst in deze poule ging dus tussen Tornado 1 en De Krabben. Philip wist
voor de Krabben de eer te redden door van Peter te winnen. Na de dubbel stonden Cor
en Peter op een 2-1 voorsprong. Peter maakte het karwei af door te winnen van Piet.
3-1 was ook de eindstand tussen de teams Audacia en Wit Zwart.
Leo wist voor Audacia de eer te redden. Esther scoorde het beslissende punt in haar
partij tegen Hans.

Donderdag 19 maart 2015, Tanaka Etten Leur, poule 3C4.
Alexander Blikslager en Pleun Dedert van team Wip Hem Er Over mogen een klein
beetje opgezadeld worden met de naam "prijsjagers". Bijna elke deelname van dit
tweetal eindigt aan het einde van een duocupseizoen met een (toch wel) verdiende
ereplaats. Kijk maar naar de wisselbeker die ze deze keer terugbezorgden bij de
toernooileiding. Zouden ze ook deze avond hun kampioens-aspiraties ten toon stellen ?
In eerste instantie was het antwoord nee. Met 3-0 kregen ze tafeltennis-les van team
Dubbel Kluts. Ger van Driel en Jan Kamm lieten hen ontwaken uit hun dromen.
Een even duidelijke uitslag werd gepresenteerd aan het jeugdige team "Net Over Ut
Netje" met Diana Wagemakers en Ronny Willems. Verantwoordelijk daarvoor waren
Theo Laarhoven en Cees Scheepers van team Topscores.
De 2 winnende teams, Topscores en Dubbel Kluts, waren na voornoemde "opwarming"
klaar voor de onderlinge strijd. De moeilijk bespeelbare Theo opende met een 3-gamer
tegen Ger en winst in die derde game met 21-18. Jan zorgde er voor dat de spanning in
de wedstrijd bleef door van Cees te winnen. Soms is het wel prettig als er een
scheidsrechter voorhanden is als de dubbel gespeeld wordt. Beide teams moesten echter
corrigerend optreden tegen het hanteren van het scorebord door de inhuur(?)-scheids.
Theo en Cees lieten zich het minst afleiden en pakten met 22-20 hun tweede
wedstrijdpunt. Omdat de 2 resterende punten broederlijk werden gedeeld, eindigde
team Topscores op plaats 1 met 3 gewonnen partijen.
Alexander en Pleun hadden de oorwassing uit de eerste speelronde beter overleefd dan
Diana en Ronny. Pas na de 2 enkelspelen, toen het al 2-0 stond, wisten Ronny en Diana
een partij te winnen. De dubbel nota bene, en dat van het al jaren samenspelende "Wip
Hem Er Over"-duo. Daar bleef het echter bij. Winst derhalve voor Alexander en Pleun.
Dat Ronny niet helemaal tevreden was met het optreden van zichzelf en van team "Net
Over Ut Netje" bleek na afloop uit het feit dat hij plannen aan het maken is om volgend
seizoen ook deel te nemen aan de recreantencompetitie RRTC.

Maandag 16 maart 2015, Set Point zaal de Kloek, Huijbergen poule 3D1
Net als in de vorige speelronde lukte het Arnold Jan Willemse ook deze keer niet om 2
teams bemand te krijgen. In die vorige ronde vormde Arnold Jan zowel met dochter
Birgit als met dochter Veerle een team. Dat bleek toen toch wel een beetje veel van het
goede. De toevallig aanwezige duocup-bobo Lou werd gevraagd om samen met Veerle te
spelen. De tegenstanders gingen onder licht protest toch akkoord met deze invaller,
zodat er normaal gespeeld kon worden. Met geleend materiaal en shirt (Giel bedankt)
won team Tegen 1 (Veerle en Lou) met 3-2 van Marian Stultiens en Rene
Klaassen (Team Ping & Pang Part 8).
De einduitslag bij team Tegen 2 (Arnold Jan en Birgit) tegen Het Trio Nel
Hultermans, Gudo van Dongen en Alina Kuijpers) was ook 3-2, nu echter in het voordeel
van het thuisspelende trio. Alina, voor het eerst na een lang revalidatieproces weer
actief in de duocup liet zien dat de balvaardigheid er nog steeds goed in zit. Na tweemaal
een 3-2 uitslag volgde tweemaal een 3-0 uitslag. Veerle en invaller Lou wonnen met
geringe verschillen in de setstanden van Nel/Alina/Gudo. Team Tegen 1 mag tijdens de
finalewedstrijden in mei proberen de hoofdprijs te winnen in de Diamantbier
finalegroep.
Het Trio speelt dan om de plaatsen 5 tot en met 8.
Marian en Rene leken even te gaan winnen (vooral in de dubbel) van Arnold Jan en
Birgit, maar in elke partij stonden ze uiteindelijk met lege handen. 3-0 voor Tegen 2.

Woensdag 18 maart 2015, Vice Versa 51, Oudenbosch, poule 3D2.
4 teams in deze poule die, zoals aan het eind van de avond bleek, zeer aan elkaar
gewaagd waren. Dit bleek in de eerste speelronde nog niet zo.
Tornado 2 met Ton Reurling en Gerard Verkuyl wonnen via een 3-gamer in de dubbel
met 3-0 van Josantasch met Sandor Tap en John Schets.
Via Cor de Vries nam team Larssupport een 1-0 voorsprong tegen Smashbrother Corné
Suijkerbuijk. De andere Smashbrother Edwin Suijkerbuijk bracht na 3 games
tegen Kevin de Vries de stand weer in evenwicht. Ook in de dubbel was game 3
beslissend. De tweelingbroers wonnen deze dubbel. De resterende enkelpartijen werden
gelijktijdig gespeeld en beide keren zegevierden de Smashbrothers. 4-1 dus voor de
tweeling uit Roosendaal.
In de strijd om plaats 1 in deze poule gingen Edin en Corné heel voortvarend van start :
2-0 in hun voordeel na de 2 eerste enkelspelen. Via de dubbel kwamen Gerard en Ton
sterk terug en halveerden na 3 games de achterstand. De 2 laatste enkelspelen werden
ook nu min of meer gelijktijdig gespeeld. Gerard won in 2 games van Corné, terwijl broer
Edwin nog volop in gevecht was met Ton. 22-20 en 20-22 waren de eerste 2
gamestanden. Terwijl iedereen stond toe te kijken maakten Ton en Edwin er een heel
spannend en fraai slotstuk van. Na wisselende mogelijkheden voor beide spelers
scoorde Edwin het 23e en winnende punt. 3-2 voor de Smashbrothers.
Ongeveer even spannend was de partij tussen Sandor / John en Cor / Kevin. Na de eerste
enkelspelen met winst voor John aan Josantasch-kant en Kevin aan Larssuppport-kant
moest de dubbel een voor-beslissing brengen. Na 3 spannende games was de winst voor
John en Sandor. Beide teams haalden uit de resterende enkelspelen nog 1 punt. John
voor Josantasch en Cor voor Larssupport. Eindstand 3-2 voor het team uit Zevenbergs
Hoek.

Donderdag 19 maart 2015, Tanaka Etten Leur, poule 3D3.
Ger Saris en Hans Mugge van De Appeltjes speelden leuke wedstijden tegen Peter van
den Bemd en Ingrid van Crugten van Peejenstamp, maar wel met de intentie zo veel
mogelijk te scoren en zo weinig mogelijk punten-tegen te krijgen. En daar slaagden Ger
en Hans voortreffelijk in. Na 3-0 partijen was de wedstrijd in hun voordeel beslist.
Karel Sluijter en Kees Laros (Team DZN) kregen met een gelijkluidende nederlaag te
maken. Hun tegenstanders waren Seb Luijten en Riny Deijkers (De Dorsvlegels). Tot 2
maal toe hadden de mannen uit Zevenbergse Hoek een derde game nodig om van het
oudste team (leeftijden bij elkaar opgeteld) te winnen.
Aan de strijd om de 2 bovenste plaatsen namen dus deel De Dorsvlegels en De Appeltjes.
Seb zette de Dorsvlegels op voorsprong na een 3-gamer tegen Hans. De onvermoeibare
Ger vocht De Appeltjes terug in de race door van Riny te winnen. De dubbel ging met
ruime cijfers naar Ger en Hans. Riny slaagde er bijna in om in 3 games van Hans te
winnen, maar bijna telt nog steeds niet, en de buit was voor Hans, dus ook de eerste
plaats in deze poule.
En dan was daar nog de erestrijd om plaatsen 3 / 4 tussen Peejenstamp en Duo Zonder
Naam. De winst van Karel tegen Peter werd gevolgd door een 3-game overwinning van
Ingrid tegen Kees. Ingrid was daar zichtbaar en hoorbaar blij mee. Ook de dubbel kende
een derde game. Daarin waren Kees en Karel toch het sterkst. Peter won nog van Kees
en Karel versloeg Ingrid. De 3-2 uitslag was in het voordeel van DZN.

Dinsdag 17 maart 2015, Harella Heerle poule 3L1 duocup-light..
Voor de teams Harella (Marielle de Bie en Gert Elst) en DeMo (ReneRené Mouwen en Cor
Dedert) was het deze avond eigenlijk helemaal geen light-optreden in de duocup-light. In 4
van de 5 partijen was een derde game nodig om tot een beslissing te komen. Marielle startte
met game-winst tegen René, maar kon die goede start niet doorzetten. Game 2 en ook 3
waren voor René. Gert deed het precies andersom. Hij verloor de eerste game van Cor, maar
besliste game 2 (22-20) en 3 (21-18) in eigen voordeel. Het Harella-duo verloor de eerste
game van de dubbel met 24-22 van de Vice Versa-combinatie; game 2 en 3 werden weer wel
door Gert en Marielle gewonnen.
Toch was de eindoverwinning voor Cor en Rene omdat zij allebei hun tweede enkelspel
wisten te winnen, Cor in 2 games, en Rene in 3 games tegen Gert.

Donderdag 19 maart 2015, Tanaka Etten Leur, poule 3L2.
In de duocup-light is het zo, dat je als team slechts 1 team als tegenstander treft. Bij een
oneven aantal teams echter moet er een oplossing gevonden worden waarbij alle teams
toch kunnen spelen, en, in duocup-light-stijl, niet teveel wedstrijden gespeeld moeten
worden.
De deelnemende teams in deze poule: Slag en Vaardig met José van Egmond en Ton
Groeneveld, Chappies met Eline Elsten en Twan Elsten, Dolle Dwaze Dames met Krista
Bouwman en Saskia Otto.
Ton, met zijn jarenlange ervaring, mocht het duocup-light-bal openen tegen Eline die
ooit wel een paar balletjes heeft geslagen, maar niet kan tippen aan de ervaring van Ton.
Ton won dan wel met duidelijke cijfers, duidelijk was wel dat er voor Eline een
tafeltennistoekomt is weggelegd, zeker in de duocup(-light). José, ook voorzien van een
flink pakket tafeltennis-ervaring won vrij duidelijk van wereld-reizigster Saskia.
2 winstpartijen dus al voor duo Slag en Vaardig.
En toen kwam de opmars van de Dolle Dwaze Dames. Krista versloeg Twan en Saskia
won van Eline.
Maar ook de Chappies zouden niet met lege handen blijven staan/zitten.
Twan won in 3 games van José. Krista won vervolgens haar 2e partij, nu was Ton het
"slachtoffer".
Ieder had nu 2 enkelspelen achter de rug. Tijd om met de dubbels te starten.
Ton en José werden de winnaars in de strijd tegen Eline en Twan.
Erg spannend was de strijd tussen Slag en Vaardig en de Dolle Dwaze Dames. In de
derde game wisten Ton en José tot 17 punten te komen, maar dat was dus niet genoeg
om van Krista en Saskia te winnen.
De slotpartij was tussen Eline / Twan en Krista / Saskia. Het Chappies-duo leek steeds
beter te gaan draaien, maar de Prinsenbeek-dames waren toch nog een maatje te groot.
Eindstand:
1 Dolle Dwaze Dames met 5 overwinningen
2 Slag en Vaardig met 3 overwinningen
3 Chappies met 1 overwinning

Donderdag 19 maart 2015, Tanaka Etten Leur, poule 3L3.
Natuurlijk komt het ook in de duocup-light voor dat er behoorlijke krachtsverschillen
zijn tussen de deelnemend teams. Als er met plezier wordt getafeltennist en
nagebabbeld aan de bar kan iedereen toch terug kijken op een gezellig avondje duocuplight.
Zo ook in deze poule waarin team Mol&Go! met vader Hans Mol en zoonErik
Mol duidelijk over betere tafeltennispapieren beschikte dan team Hand in Hand met
Peter Holten en echtgenote Lidy Holten-Loomans.
De 5-0 uitslag geeft aan dat de Hans en Erik de beteren waren.
De sfeer aan de bar gaf aan dat ieder het naar de zin heeft gehad.

