7 oktober 2014
● Clubkampioenschappen afgerond met Paljas

Voorzitter Dany Bailyu, sponsor J.Vandepoele en
coördinator clubkampioenschap Peter Maenhout

Winnares Dames 3, Kim Mareydt geflankeerd
door J.Vandenpoele en D.Bailyu

Peter Maenhout had de voorbije maanden de touwtjes van het clubkampioenschap redelijk
strak proberen te houden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om alle matchen
binnen het geplande tijdsbestek af te werken. Hieronder de resultaten:
Dames 1: Caroline Van den Broucke wint van Els Van Poelvoorde met 6 1 en 6 0
Dames 2: Vicky De Groote wint van Annabelle De Lille met 6 4 en 7 6
Dames 3: Kim Mareydt wint van Annick De Groote met 6 4 en 6 0
Heren 1: Morgan Plaieser wint van Robin Demey met 3 6 6 3 en 6 1
Heren 2: Luc Dieltiens wint van Gilles Baekelandt met 6 0 en 7 5
Heren 3: Jens Van den Abeele wint van Koen Denys met 6 2 en 6 2
Dank aan onze huisfotograaf Martine Heuzel voor het fotoverslag!
● Uitslagen Round Robin 2014 – 14.09.2014

Emile Janssens

Elien Dendooven

Round Robin is een zomer-regelmatigheidscriterium, waarin niet alleen de prestaties in
rekening worden gebracht, maar ook de inzet t.t.z. effectieve deelname. Pierre en Thomas
Vuyts én Tino Lierman zijn de drijvende krachten achter dit criterium.
Op zondag 14 september werd Round Robin afgerond en werd er voor dit seizoen een punt
achter gezet met pannenkoeken. 28 jongens en meisjes namen deel aan deze competitie.
Wie zet een trofee op zijn/haar kamer?
Jongens 9: Emile Janssens
Meisjes 9: Amelie Dezutter
Jongens 10: Thibault Brackenier
Meisjes 12: Elien Dendooven wint van Margaux Dezutter 6/4-6/4
Jongens 12: Maxim Louagie wint van Gil Dieltiens 6/3-6/0
Meisjes 14: Manon De Schuyter
Jongens 16: Jordy Couwyzer
Meisjes 16: Manon Verheecke -Elise Peters nnb+
● Brunchtornooi: schot in de roos

Het feestcomité houdt eraan dit informele tornooi te organiseren in september, in de hoop
dat dit kan doorgaan onder een indian summer-zonnetje. En de afspraak met een milde nazomerdag was er. Een instant succes wat betreft inschrijvingen, leuke ontmoetingen met
bekende en minder bekende TCD'ers en een rijkelijk bourgondisch buffet.
Sabine Vandermoere kaapte de hoofdprijs weg van de tombola: zij mocht op een
splinternieuwe fiets terug naar huis trappen. Dank aan sponsors Peter Dhondt (cava) en Ann
Verheye (Wilson). De raad van bestuur wenst de organisatoren te bedanken voor dit fijne

initiatief: Sabine Mortier, Peter Maenhout, Julie Baeyen, Julie Bixhain, Isabelle Verstraete,
Martine Heuzel en Bart Louagie
Foto's: Martine Heuzel
● Dames 30/2: strandden in de nationale finale.
Dames 30/2 o.l.v. kapitein Annabelle De Lille plaatsten
zich op zondag 14 september ten nadele van
Kon.Deinze TC met overtuigende 4-0 cijfers voor een
finaleplaats. Zij trokken vorige zondag op verplaatsing
en gaven de dames van TC Time Break (Woluwe) partij.
De ploeg van TCD gaf fel weerwerk, maar moest naar
huis terugkeren met een 4-2 nederlaag. Jammer, maar
toch gefeliciteerd met het schitterende parcours!

● TC Duinbergen: Heren 2 (4 spelers) pakken nationale titel!
De herenploeg in reeks 2 ( 2de hoogste reeks) o.l.v. kapitein Philippe Stichelbaut werd op
zondag 21 september dit kampioen van België na een indrukwekkend parcours. De ploeg is
nu 3 jaar en 29 opeenvolgende matchen
ongeslagen .In het voorjaar werd de ploeg
Westvlaams kampioen na winst tegen
TC Kortemark, TC Yper, KTG Houtland,
TC Waregem Gaver en Wikings Kortrijk.
De eindronde werd gewonnen tegen
TC Brughia en TC Kortemark, waarschijnlijk
de twee beste ploegen in jeugdopleiding.
In de intergewestelijke eindronde werden
ASA TC , TC Nobel ( Oostvlaams kampioen)
en TC De Otter ( Antwerps kampioen)
geklopt na echte thrillers. Op zondag nam
de ploeg van kapitein Philippe Stichelbaut
het thuis op tegen TC Euro Barchon. Hij bleef ongeslagen dit jaar en won de eerste enkel
met 7/5 7/6. H.Calsyn en T.Devos haalden hun beste niveau en versloegen de bezoekende
Luikenaars in 2 sets met hulp van coach Dimitri Dendooven. Daardoor kwam de stand op 3-0
en was er slechts 1 set nodig in de dubbels om titel binnen te halen. Stichelbaut- Dendooven
en Devos- Couwyzer vormden de dubbels en behaalden beiden snel een veilige voorsprong.
De set en de prestigieuze titel was binnen! Proficiat!
Foto: T.De Vos, P.Janssens, H.Calsyn, kapitein P.Stichelbaut, T.Vuyts, J.Couwijzer,
D.Dendooven, F.Bonny,
(Verslag : David Couwijzer)
● Heren 65
Op donderdag 25 september is de ploeg van kapitein Roland Mortier gesneuveld in de strijd
voor de nationale beker tegen TC Amicale (Kapellen): 3-3, 8-7.

● Fotoalbum & persberichten
Ik weet niet of jullie regelmatige bezoekers zijn van de TCD-webstek. Toch een aanrader:
doorblader af en toe het fotoboek en het lees eens het persbestand door in de map Clubinfo.
Allerhande knipsels over TC Duinbergen en haar leden worden verzameld in het barboek. Het
barboek staat geparkeerd op de toog t.h.v. de kassa. Feel free en scroll er eens door!
● Op de agenda:

Op zondag 30 november wordt er geknutseld voor Sinterklaas. Dezelfde dag nog komt de
goede Sint alle werkjes ophalen!
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