Onno Blok Clubkampioen 2019
Maandag 13 mei 2019 zijn de Algemene Clubkampioenschappen 2019
georganiseerd. De spelers waren op sterkte over twee meerkampen verdeeld.
Helaas was een aantal spelers genoodzaakt zich voor de avond af te melden.
Daardoor was de opkomst iets minder groot in vergelijking met de
kampioenschappen in de categorieën A, B, C en D van 6 mei 2019.
In de A-Poule ging de strijd voor de
eerste plaats zoals verwacht tussen
Onno Blok en Joyce YnzonidesJanissen. Onno trof een zeer
gemotiveerde en goed spelende Joyce
aan. Hij moest alle zeilen bij zetten
Joyce met een nederlaag naar de kant
te laten gaan. Uiteindelijk lukte dat.
Onno won met 11-8, 6-11, 11-4 en 1614.
In Poule B werd om de eerste plek
gestreden tussen titelverdediger Arno
Ynzonides en Dick Struik. Arno had
eigenlijk geen trek in een confrontatie
met zijn angstgegner Joyce en speelde
behoudend. Dick vond dat helemaal
niet erg; kwam steeds beter in zijn spel
en zou daar in de Halve Finale nog
profijt van hebben. Dick won met 119, 14-12 en 11-9 na een (toch) mooie
confrontatie.
De twee Halve Finales gaven een waar
spektakel! Beide wedstrijden waren
spannend en leuk om te aanschouwen.
Dick Struik en Joyce YnzonidesJanissen vochten op tafel 2 voor wat ze
waard waren. Dick ging steeds beter
spelen. Joyce had ook de vorm te
pakken. Het werd een wedstrijd waarin fel voor de punten werd gespeeld, maar

de routine van Dick beslissend was. Dick nam een 2-0 gamevoorsprong (11-7, 115), Joyce krabbelde terug (7-11) waarna ze in de vierde game strijdend ten onder
ging (9-11). Dick is back!!! In de finale!
Onno Blok en Arno Ynzonides kennen elkaar goed en dat was in de tweede Halve
Finalewedstrijd op tafel 1 goed te zien. Arno rekende zichzelf tegen Onno goede
kansen toe (had de laatste confrontatie vorige week nog gewonnen) en haalde
met 14-12 de eerste game binnen. In game 2 werd hij door Onno overlopen en
ging kansloos ten onder: 2-11. Ook de derde game was duidelijk in het voordeel
van Onno: 11-5. Arno nam vervolgens een langere pauze tussen game 3 en 4 om
zijn tactiek te bepalen. Aanvankelijk leverde dat niet het gewenste resultaat op.
Onno liep uit naar een 5-2 voorsprong. De overwinning leek voor hem binnen,
maar toen kwam Arno op stoom. Hij kwam steeds dichterbij. Onno bleef alert en
wist de game en de wedstrijd na verlenging (13-11) definitief naar zich toe te
trekken. De finale tegen Dick was bereikt!
Het plukje toeschouwers dat nog in de
zaal was kreeg nog een leuk
slotakkoord. De Finale tussen Dick
Struik en Onno Blok was het aanzien
meer dan waard. De aanwezigen
waren op de hand van Dick. Onno
hoorde het aan, maar ging
onverstoorbaar verder met zijn enige
doel van deze avond: die algemene
clubtitel binnenhalen.
Smet op de avond. Er kwam NIEMAND op het idee een foto van de Finale te
maken! Daarom moeten de aanwezigen het met de herinnering doen. De lezers
van dit stuk met hun fantasie aan de
hand van de vorige foto’s.
Onno kwam in game 1 voortvarend uit
de startblokken: 5-0. De hele game liep
Dick achter de feiten aan (5-2, 7-2, 7-3,
8-4, 10-4) om vervolgens ruim van
Onno te verliezen: 11-5.
Maar blijf altijd alert tegen de strijder
Dick! Via 0-1 nam hij in de tweede

game een 4-1 voorsprong. Na 4-4 werd het toch weer 8-4 voor Dick om via 9-5,
10-6 door te stoten naar de winst in de tweede game: 11-7. De gamestand was
weer gelijk.
In de derde game bouwde Onno aan een degelijke voorsprong (1-1, 3-2, 6-3, 84) om die vervolgens bijna weg te geven (9-6, 9-7). Op tijd was Onno bij de les en
hij nam een 2-1 gamevoorsprong: 11-7.
In game 4 was Onno steeds de bovenliggende partij. Dick bleef goed tegenstand
bieden en wist Onno regelmatig met mooie, verrassende ballen te pareren. Via
1-1 liep Onno uit naar een 4-1
voorsprong. Het verschil bleef drie
of vier punten en bij 8-4 ontving
Dick een gele kaart voor het
beledigen van scheidsrechter Bert.
Dick was net wat Dick nodig had.
Hij kwam terug: 8-6. Maar via 9-6,
10-7 liep Onno verdiend uit naar
de definitieve winst: 11-7. Het
doel was bereikt! De titel was
binnen!!!
Dick Struik en Onno Blok.

In Poule A eindigden Gerard de Man en Bert Brinkman op de derde en vierde
plaats. In Poule B waren die plekken voor Simone Vos en Hans de Brandt. Het
was de bedoeling dat zij met elkaar om de Finaleplaats van het
Verliezerstoernooi zouden strijden. Maar op advies van enkele leden staakte
Simone na de Poulemeerkamp de
strijd omdat het niet langer
verantwoord was door te spelen
(het is al een wonder dat Simone
deze
Clubkampioenschappen
weer achter de wedstrijdtafel
stond). Simone zag gelukkig ook
zelf in dat haar niets anders restte.
Al deed het natuurlijk pijn.
Bert Brinkman kreeg zodoende
een Walk Over in de Halve Finale van het Verliezerstoernooi. Gerard de Man en
Hans de Brandt speelden wel om de knikkers. De wisselvallige Gerard was deze

avond weer op dreef en lastig te bespelen. Hans deed het goed en bood prima
tegenstand. Met 16-14 (!) ging de winst in de 1e game naar Gerard. In de tweede
game was het verschil groter: 11-5. Hans haalde vervolgens in de 3e game nog
alles uit het ranke lijf en won met 11-8 om in de 4e game met 9-11 de winst toch
aan Gerard te laten.
Door de omstandigheden in de Finale van het Verliezerstoernooi voor de tweede
maal deze avond de wedstrijd
Gerard de Man-Bert Brinkman. In
de Poule had Gerard Bert met 11-7,
11-8 en 11-9 verslagen. Wat kon
Bert in deze Finale uitrichten? Kon
hij Gerard nu wel verslaan??? Nee.
Opnieuw ging de wedstrijd gelijk
op. Ook deze keer was het
onderlinge verschil niet groot.
Maar Gerard was toch de man die
de winst in vier games naar zich toe
trok: 11-9, 5-11, 11-9 en 11-6.
Na een lange avond met veel wedstrijden, kwam iets na elven een eind aan het
Clubkampioenschappen Tweeluik met mooie, verdiende winnaars. Een nieuwe
Algemeen Clubkampioen in de persoon van Onno Blok. Van harte gefeliciteerd
Onno!!!

