
Regiokampioenschappen 2017 - team 4 
 
Na het behaalde kampioenschap in de 4e klasse moest team 4, bestaande uit Vincent, Bert, Rob, Inge 
en Leni wederom aantreden voor de regiokampioenschappen. De werden zaterdag 25 februari 
gehouden in Arnhem. Ook was team 3 hier aanwezig na het behalen van hun kampioenschap in de 
3e klasse. 
Vanwege een blessure deed Rob niet mee. Leni had nog veel last van haar arm en Inge heeft 3 weken 
griep gehad waardoor de beide dames de laatste tijd nagenoeg niet gespeeld hadden. Hoe zal het 
het team vergaan. 
 
Zoals gebruikelijk moet je je al om 9.00 uur in Arnhem melden waardoor een vroeg vertrek al 
noodzakelijk is. Goed gemutst maar zonder al te veel aspiraties (lees hierboven over de dames) 
kwamen we al om 8.30 uur aan. 
 
Er wordt gespeeld een MD, VD, ME, VE en een GD. We waren ingedeeld in een poule van 3 teams. 
Alle onderdelen werden gespeeld in 2 sets. Je kon dus per wedstrijd max 5 onderdelen x 2 sets = 10 
punten halen. 
 
Velp 1 was onze eerste tegenstander. Het werd een nipte 6-4 overwinning. We waren dus goed 
gestart, wakker en superscherp. 
 
Om twaalf uur wachtte SV Irene 7 ons op. In de dubbels en na de single overwinning van Vincent 
hadden we al 5 punten verzameld, zodat een 1e plaats in de poule gloorde. Nadat Leni haar single 
had verloren en Bert en Inge de mix hadden gewonnen, was de eerste plaats in de poule een feit en 
daardoor door naar de halve finale. 
Van de blessure of ziekte van de dames was niets meer te merken en ons geloof in een goed einde 
werd groter. 
 
De halve finale speelden we tegen BC Barneveld 6. Die hebben we fors verslagen, wel met 10-1, we 
vlogen er over, waardoor we in de finale landden. Zou het dan toch .................. 
 
Een finaleplaats hadden we niet verwacht. Maar als je er dan toch bent, wil je deze ook winnen. 
Het werd een zinderende finale tegen wederom Velp 1. Zij hadden zich middels de kruisfinales alsnog 
weer terug weten te knokken in het toernooi. 
De MD werd als eerste gespeeld en gewonnen. 
Dit was dus al 2-0 voor ons. De VD leverde een 
nederlaag op. Dit bracht de tussenstand op 2-2. 
Vincent won vervolgens met gemak zijn single 
met 2-0. De stand was nu 4-2. Vervolgens kwam 
Inge in het veld voor haar single. Zij was niet 
opgewassen tegen haar Velpse dame; 
tussenstand 4-4. 
De beslissing om kampioen te worden lag dus in 
de allesbeslissende laatste mix van Leni en Bert. 
Zij hebben het goed gedaan. Met 21-15 en 21-16 
werd het kampioenschap binnengehaald. 
 
Uitzinnige vreugde maakte zich meester van ons team. Van dit resultaat konden wij alleen maar 
dromen. 
Na de prijsuitreiking en het drinken van een drankje zijn we moe maar voldaan naar "huis gevlogen". 
Om 19.30 uur landen we weer in Leusden. 
Het is voor ons een prachtige dag geworden. Ook "oudjes" kunnen winnen.  
Maar er zat meer aan vast.  
 
We gaan nu op voor het Nederlands kampioenschap. Deze wedstrijden worden op 24 en 25 juni 
gespeeld in Zutphen. Zal team 4 hier Nederlands kampioen worden? 



 
Hieronder een overzicht van al onze uitslagen op de regiokampioenschappen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een uitzinnig team 3 en 4 


