
BATSWINGERS	TEAMTOERNOOI	2018 16	dec	2018

klasse	-	poule tafel x 2e	ronde x 3e	ronde tafel x 4e	ronde tafel
aanvang	9:30	uur aanvang	14:30	uur aanvang	16:00	uur aanvang	17:00	uur

team x
klasse	sen1	-	poule	a T16+17 sen1:	2e	ronde	(kwart	finale)	a2-c1,	b2-c2 (+	1,25	uur)

1 1 rob	verschuren	+	victor	gallery	des	granges tan a1 bye (a1	en	b1	hebben	bye)
6 2 willem	bakers	+	jannes	van	bragt vtv sen1:	3e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1 (+	1,25	uur)
7 3 ronny	ooninckx	+	rene	lauwerijssen bh d	-	kwartfinale	sen1 T16 f	-	halve	finale	sen1 T16 sen1:	finale	van	nrs	1	 (+	1,25	uur)
10 4 daan	van	der	heijden	+	kevin	pijnenburg tio b2 a1

klasse	sen1	-	poule	b T18 c2 d1 h	-	finale	sen1 T16
2 1 joost	schoenmakers	+	johan	't	hooft odt+hot f1
5 2 nico	de	hoon	+	steven	tang dm+bel g1
8 3 tommie	gimbrere	+	bram	van	kuijck bel+tio e	-	kwartfinale	sen1 T17 g	-	halve	finale	sen1 T17

x c1 b1
klasse	sen1	-	poule	c T19 a2 e1

3 1 wilfred	braspenning	+	tonnie	brouwers bh+ral
4 2 johan	linders	+	erik	verhage tan
9 3 bodhi	netten	+	carl	versteden sch+din b1 bye

x
klasse	sen2	-	poule	a T20 sen2:	2e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1	en	2 (+	1,5	uur)

11 1 twan	vos	+	robin	vos ral+nds c	-	halve	finale	sen2 T21 sen2:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
14 2 eddy	terwiel	+	julian	flamman wes a1
17 3 sjors	van	der	heijden	+	sander	van	den	broek tio b2 e	-	finale	sen2 T22

x c1
klasse	sen2	-	poule	b T21+22 d1

12 1 bas	van	den	broek	+	eline		gelderman tio d	-	halve	finale	sen2 T22
13 2 rick	prinsen	+	teun	van	raak ire+bat b1
15 3 jacob	kouwenhoven	+	thomas	kouwenhoven smm a2
16 4 djonah	ammersdorffer	+	sven	van	gils	 dm

klasse	sen3	-	poule	a T11 sen3:	2e	ronde	(kwart	finale)	a2-c1,	b2-c2 (+	1,25	uur)
18 1 bram	vd	berg	+	kim	leemans bel a1 bye (a1	en	b1	hebben	bye)
23 2 peiro		korse	+	marielouise	van	esch tio sen3:	3e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1 (+	1,25	uur)
24 3 robin	smits	+	mark	lammers val d	-	kwartfinale	sen3 T11 f	-	halve	finale	sen3 T11 sen3:	finale	van	nrs	1	 (+	1,25	uur)

x b2 a1
klasse	sen3	-	poule	b T12 c2 d1 h	-	finale	sen3 T17

19 1 joery	hemelaar+arno	de	legé odt f1
22 2 marco	beckers+joyce	mous-schoone viv g1
25 3 rick	schulten+anniek	ramselaar tio e	-	kwartfinale	sen3 T12 g	-	halve	finale	sen3 T12

x c1 b1
klasse	sen3	-	poule	c T13 a2 e1

20 1 koen	schuurbiers	+	tom	van	doorn dpp
21 2 wim	bloemer	+	robert	huijbregts dm+bel
26 3 peter		szikszai	+	kim	van	gorp tio b1 bye

x
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klasse	sen4	-	poule	a T7 sen4:	2e	ronde	(kwartfinale)	met	nrs	1	en	2 (+1,5	uur)
27 1 jan	hendriks	+	rini	heesbeen ire+jcv e	-	kwartfinale	sen4 T7 sen4:	3e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1 (+	1,5	uur)
34 2 rene	daanen	+	twan	pelkmans bat a1 sen4:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
35 3 ramiro	lips	+	fred	de	bruyne dm c2 i	-	halve	finale	sen4 T14

x e1
klasse	sen4	-	poule	b T8 f1

28 1 ka	hong	tam	+	jan-willem	weijgers stik f	-	kwartfinale	sen4 T8
33 2 daniel	de	laat	+	jack	caron dm d1
35 3 peter	salnicky	+	martijn	van	hoof viv b2 k	-	finale	sen4 T18

x i1
klasse	sen4	-	poule	c T14 j1

29 1 ben	jacobis	+	annika	mars ire g	-	kwartfinale	sen4 T14
32 2 yenthe	van	sande	+	erik	van	sande bee c1
37 3 jaimy	meyer	+	matthieu	gallery	des	granges bh+tan d2 j	-	halve	finale	sen4 T15

x g1
klasse	sen4	-	poule	d T15 h1

30 1 arien	helder	+	danny	van	bedaf bat h	-	kwartfinale	sen4 T15
31 2 koen	kuijpers	+	jeroen	waale ber b1
38 3 robin	versteegh	+	philip	mertens sma a2

x
klasse	sen5	-	poule	a T3 sen5:	2e	ronde	(kwartfinale)	met	nrs	1	en	2 (+1,5	uur)

39 1 verena	maas	+	dylan	klaverveld viv e	-	kwartfinale	sen5 T3 sen5:	3e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1 (+	1,5	uur)
46 2 dennis	bastiaanssen	+	martijn	bastiaanssen bat a1 sen5:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
48 3 adrie	raaymakers	+	bart	broeren dpp c2 i	-	halve	finale	sen5 T3

x e1
klasse	sen5	-	poule	b T4 f1

40 1 rene	van	nispen	+	gerard	van	nispen dm f	-	kwartfinale	sen5 T4
45 2 luuk	krijnen	+	jan	van	de	zanden bat d1
47 3 willy	schaerlaeckens	+	lars	schaerlaeckens bat b2 k	-	finale	sen5 T19

x i1
klasse	sen5	-	poule	c T5 j1

41 1 tamara	bastiaanssen	+	kitty	broeders bat g	-	kwartfinale	sen5 T5
44 2 finn	van	vlimmeren	+	marieke	de	rooij bel c1
49 3 marcel	houtenbrink	+	monique	de	hoogh dm+bel d2 j	-	halve	finale	sen5 T4

x g1
klasse	sen5	-	poule	d T6 h1

42 1 valeer	van	mook	+	rene	bode bel h	-	kwartfinale	sen5 T6
43 2 tjeerd	broeken	+	sietse	broeken otv b1
50 3 selène	copal	+	michelle	wittens tio a2

x
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klasse	sen6	-	poule	a T1 sen6:	2e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1	en	2 (+	1,5	uur)
51 1 annemiek	van	gool	+	jeanne	delien bat c	-	halve	finale	sen6 T1 sen6:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
54 2 curtley	van	ingen	+	peter	blomsteel bat+dm a1
55 3 joyce	von	hegedus	+	olivier	meulenbroek ire b2 e	-	finale	sen6 T1

x c1
klasse	sen6	-	poule	b T2 d1

52 1 noor	van	de	dussen	+	ger	jan	den	ouden bel d	-	halve	finale	sen6 T2
53 2 tim	van	elderen	+	sander	van	elderen ire b1
56 3 jan	van	gorp	+	natasja	prinsen bat a2

x

klasse	jeu1	-	poule	a T9 jeu1:	2e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1	en	2 (+	1,5	uur)
57 1 justin	belfroid	+	youri	aarden wes+hot c	-	halve	finale	jeu1 T9 jeu1:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
60 2 ezra	van	vlaardingen	+	mika	verschuren tan a1
61 3 nienke	strik	+	sjoerd	hendriksen tvb b2 e	-	finale	jeu1 T9

x c1
klasse	jeu1	-	poule	b T10 d1

58 1 bo	dentz	+	emma	jacobs tio d	-	halve	finale	jeu1 T10
59 2 rianne	de	vogt	+	jasmijn	de	vogt hot b1
62 3 jamie	campbell	+	julia	venis bel a2

x
klasse	jeu2	-	poule	a T28+29 jeu2:	2e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1	en	2 (+	1,5	uur)

63 1 amber	de	been		+	quinlan	buijs	 dm c	-	halve	finale	jeu2 T19 jeu2:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
66 2 daan	van	zunderd	+	max	koolen ire a1
67 3 robin	honcoop	+	remco	prinsen bat b2 e	-	finale	jeu2 T20
69 4 britt	van	gorp	+	kim	wittens tio c1

klasse	jeu2	-	poule	b T30 d1
64 1 kevin	vd	staaij	+	lucas	mathijssen ire d	-	halve	finale	jeu2 T20
65 2 jaidy	mullens	+	brandon	jongen lut b1
68 3 teun	aalderink	+	joran	de	wit tio a2

x
klasse	jeu3	-	poule	a T25+26 jeu3:	2	poules	van	4	op	3	tafels.	Middelste	tafel	rouleert

70 1 amy	schöen	+	zowi	quispel bel c	-	halve	finale	jeu3 T25 jeu3:	2e	ronde	(halve	finale)	van	nrs	1	en	2 (+	1,5	uur)
75 2 roel	schaffelaars	+	sjors	neijens lut a1 jeu3:	finale	van	nrs	1	 (+	1,5	uur)
78 3 marissa	leijssen	+	eline	van	gestel bat b2 e	-	finale	jeu3 T21

4 chaïra	hendrikx	+	fleur	van	riel tio c1
klasse	jeu3	-	poule	b T27+26 d1

71 1 ivana	maas	+	amy	bink bat d	-	halve	finale	jeu3 T26
74 2 theo	janssen	+	brian	van	gestel bat b1
76 3 sebastian	van	dongen	+	rune	kemmeren tan a2

4 sjors	van	ham		+	thijmen	de	wit tio
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klasse	jeu4	-	finalepoule T23+24 jeu4:	finalepoule	van	5	!!
79 1 amy	haverkamp	+	demi	quispel bel =	10x5	wedstrijden	(op	2	tafels)	=	8	uur best-of-5
80 2 jenny	vd	staaij	+	gijs	martens ire =	10x5	wedstrijden	(op	2	tafels)	=	6	uur best-of-3
81 3 daan	van	abeelen	+	noud	opdam tio
82 4 rens	luijbregts	+	gijs	luijbregts ire
83 5 koen	vd	peet	+	ties	buitendijk ire

x
poule	van	3	=	3x5	wedstrijden	=	5	uur bij	beslissing	(3-0,	3-1,	3-2)	stoppen bij	beslissing	(3-0,	3-1,	3-2)	stoppen bij	beslissing	(3-0,	3-1,	3-2)	stoppen
poule	van	4	=	6x5	wedstrijden	=	5	uur	(*)
(*)	op	2	tafels

30	tafels 22	+	1	tafels 13+1	tafels 4	tafels


