
-TENNl·SCLUB' ZEVENBERGEN

LIER

Deze jeugdpolitiek begint vnlchtenal té"wer-
'pen wanneer wij zien dat wij meer dan veer-
tig geklasseerde jongerèn hebb,en. Regelm'a-
tig lezen wij namen van Zeven bergse jon.ge-
, ren in de finales van de seniores-tornooien .
.onze huidige ploeg heren,VI staat zeer dicht
bij de gevvestelijk~ finale. De oudste speler'
is 18 jaar en de gemiddelde ouderdom be-
draagt 16 jaar.
De volyvassenen-beginners/wo'rden opgevan-
gen dóor gratis groepslessen, wat_ niet ~lleen
een technische b-asis gerandeert maar tevens
een snelle integratie en ,kenrlism-aking met,
de andere leden bevordert.

De leden, niet gerangschikt tot, C '30/4, ,die.
niet aan de officiëie interclub deelnem~n,<is
er een interclub in de club, waarbij momen-
teel ?2 ploegen van 4 deelnemers mekaar re-
gelmatig ontmoeten.

Enkele feiten en beschouwingen over groei en

werking van T.e', Zevenbergen

'J970: oper"!ing 5 banen + clubhuis; 1972:
twee'buitenbanen verlicht; 1974 : hal 'metdrie
overdekte banen;' 1978: drie' bu'itenbanen.
Groei van lèdenaantal : 1971: 320 ; 1972: 362 ;
"1973: 366; 1974: 414; 1975:, 502; 19,76:
6'16 ; 1977 : 738 ; 1978 : 870 ; 1979 ~906 ; 1980 :
783 (op 15.5.80).
Gewestelijke titels: 1971 : Dames 6e afdeling;
Veteranen 4e afdeling - 1974 : -Dames 4e af-
deling - 19'78 : Heren 5e afdeling .. 1980 Da":
mes double-twens en jeugdinterclub 'minie-
men en' kadetten. '
Jaarlijkse tornooien :, april indoortornooi ; ju-

, ,Ii z?mertornooi ; augustus )eugdtornooi.
Naast tennis: damesturnclub ; bridgeclub;
tafeltennis met meerdere provinciale titels;
zöekkwissen~
Jeugdtrainers : Jacques Vandersmissen en
Jan VanSuggenhout.
.z~èr y"'eelaanda.cht wordt besteed aan de op-
leiding van de jeugd vanaf 10 j. tot 18 j.

-:- Gratis groepslessen voor beginners.
- ,De gevorderden zitten samen in twee klei-
, 'nere groepen.- Deze krijgen ook wékelijks
conditietraining (door Leot1 Govaèrt, licen-
'ciaat L.O.).

~ Jaarlijks tenniskamp in Paasvakantie.
'=--- De ~voensdagnamiddag is integraal' voor-

-behouden voor de jeugd, zowel binoen-
ais bl!itenbanen.

- Vriendschappelijke tennisontmoetingen
met andere clubs om de minder of niet
gerangschikten de kans te bieden wedstrij-
den te betwisten.

~ Voor gelijk wiè van de Jeugd is er steeds
spelgelègenheid, ook 's avonds en tijdens
de' weekends.

Voor de eerstè maal in de Belgische tennis-
geschiedenis neemt een Lierse club deel iri'
de eerste nationale afdeling, (met de vetera-
nen). Zij maken zelfs ~en goede kans om
kampioen te worderi.,
,Tennissc~ool onder de leiding van Marc
Lemmens. Lessen volgens de moderne Ame-
rikaanse methodes. Ieder jaar moeten leer-
lingen geweigerd worden.
, I



ZEVENBE GEN

TIEN JAAR JONG!
, I

VGormeer dan tien jaarterug
bestonden er in Lier slechts
twee· bescheiden tennisvereni-
gingen, namelijk Lyra en Lier-
se T.C. Bescheiden omwille vàn
het béperkt a,antal tennisvel-
de-n en het gebrek aan degelij-
. ke akkommodatie. Beide klub,s
zaten en zitten nog muurvast
verbonden ,binnen de omhei-
ning ván hun respektieye voet-
balklubs, in wiens schaduw het
wel aangenaam is tennis te
spelen, maar waar niet de
minste uitbreidingsmogelijk-
heden voorhanden zijn. Een en
ander zal wel ~an de basis
gelegen hebben van de oprich-
ting van T.e. Zevenbergen,
gelegen' even ~buiten de be-
bouwde kom temidden van he
schaarse groen dat Lier nog te
bieden heeft.
Onder impuls 'Van de initia-

tiefnemers Je~,Lemmens, Piet
de Vries,Karel TorÎs, Wim
Vermeylen, Jos Van den En- ,
den, Piet Van Steenbeek, Dolf
Van der Wèe en Ward Verlooy,
werden in 1970 .de nodigp
fondsen bijeengebràcht en van
wal gestoken met de aankoop
van een groot stuk grond aart de
rand van: het weigekend Pape-
gaaienqos: Al vlug in datzelfde
jaar was Lier een tennisvereni-
ging rijker en vervoegde T.e.
Zevenbergen, met vijf terrei-
nen in gemalen steen etf êen
komfortabel klubhuis, de ran~
gen van de meest vooraan staan-
de tertnisklubs t,tithet Antwerp-
se. Wie op datog~pblik dacht
dat de zaak rond was, had het
aan het verkeerde eind. In 1972
werden twee bestaande buiten-
banen van kunstlicht voorzien
en in 1974 kwam de klap op de
vuurpijl met de bouw van een
grootse sp_orthal, die :3 overdek-

te banen, een zeer groot tafel-
tennislokaal en een uitbrei-
ding van het chalet overkóepp 1-
de. In 1978 kwamen er nog drie
buitenbanen bij, met het onver-
mijdelijk gevolg dat de leden-
aangroei niet meer te, stuiten
was.
Van 320 aangesloten leden

ging het non - stop dQor naar het
absolute maximum van 906
leden in 1979. Hierdoor werd
T.C. Zevenbergen de grootste
tenriisvereniging van het
Vlaamse landsgedeelte en zo
wat de derde grootste van het
land.
Ook de resultaten bleven niet

uit. Er werden heel wat provin-
ciale titels in de wacht ge-
sleept, terwijl anderzijds heel
wat ~eugdige spelers doorsto-
ten naar de hogere regionen. Zo
mag Jan Van Langendonek, die
momenteel op de drempel van
de A-reeks staat, een zuiver
100% Zevenbergs produkt ge-
noemd worden. Alleszihs een
niet te versmaden referentie
voor wat de jeugd werking
betreft.

JEUGDBELEID
, Dat «jeugdwerking» geen ij-
del woo1:d is bij T.C. Zevenber-
gen is genoegzaam gekend.
Voor de jeugdtrainingen deed
men beroep op vooraanstaande
leraars als Jacques Vander-
smissen en Mark Lemmens,
verder bijgestaan doorjan Van
Buggenhout en Pol de Hous.
Prof Mark Lemmens startte
voor zeven jaar te Lier met zijn'
alomgekende jeugdschool ge-
schoeid op Amerikaanse leest,
terwijl de verdienste en kunde
van prof Jacques Vand,ersmis-
sen niet meer hoeven onder-
pjnd te worè.en. Jacques werd

z'elfs door de gewestelijke ten-
nisbond als bondstrainer aa'n-
gesteLd en.is o.m. verantwoor-
delijk voor de opleiding van de
kandidaat - tennismonitoren en
trainers.
Het isd-'Ü'i ook vanzelfspre-

kend dat de gevoerde jeugdpo-
litiek vruchten begint af te
werpen. De meer dan 40 geklas-
seerde jongeren kwamen trou-
wens regelmatig in het nieuws
tijdens djverse tornooien en
kompetities, met Steven Mar-
tens, Pol Dendaele en Ronny
Danckaerts als de meest voor-

~.. komende laureaten.
Voorzitter Wim Vermeylen

vertelde ons nog tijdens een
gehouden perskonferentie ter
gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van T.C. Zevenbergen,
dat er eveneens heel wat aan-
dacht geschonken wordt aan de
volwassenen - beginners~ Door
gratis groepslessen wordt niet
alleen de technische basis ge-
garandeerd, maar tevens werkt
dat een snelle integratie en
kennismaking met de andere
leden in de hand. Verder wordt
er voor de N.G. - leden tot en
met C 30,4 die niet aan de
interklubkompetitie deelne-
men, een interklub in de schoot
van de klub georganizeerd,
waarbij momenteel 22 ploegen
van 4 deelnemers elkaar regel-
matig ontmoeten. Alleszins ini-
tiatieven dîe navolgi~g ver-
dienen. '
VETERANEN AAN DE EER
Ondervoorzitter Karel Torfs,

die nog steeds niet ingeboet
heeft van zijn jeugdig entoe-
siasme, was eveneens fier te
kunnen mededelen dat voor de
eerste maal in de Belgische
tennisgeschiedenis een Lier:::,e

plo-~g.2~itk~~~t\n 's, lan'ds hod!
ste nation~le afdeling. De~e eE
.komt toe - áar'l de veteràQ,e
Frank -Varidef Weè~'Pól '1)
Hous, Jean Charon, Karel Torj
en Guy Braine, die'helaa
vorige zaterdag uitgeschàkel
werden.
Ook de dames double - twen

met Hels de Wert, Nick Verlir
, den, José Van Bladel en René
Vermeylen, Îieten zich niE
onbetuigd en wonnen dit jaa
de provinciale titel.
Schatbewaarder en tenni!

monitor Gommer Lemmens, di
samen met zijn lieftallige ech'
genote het sekretariaat waal
neemt, wees ook óp het feit dé
buiten de tennissport nog andE
te aktiviteiten worden on
plooid. Zo bestaat er bij Zever
bergen O,n:1. een dames - turr
klub, een bridgeklub én ee
zl~er bloeiende tafeltennisklu
die al heel wat provincial
titels wegkaapte. )
Een bijzondere aandacl:J

werd gevraagd voor het komer
de groot zom,ertoernooi., d"
zaterdag a.s. van start gaat e
dat naar jaarlijkse gewoont
een meer dan levendige b~
langstelling geniet. Dank zij d
goodwill en de belangloze ini(
van dp- leiding, die evengoe
een beginneling, een niet
gerangschikt tennislid als ee
grote B-speler als «.vedettE
aanschouwt, heerst er bij T.(
Zevenbergen een kameraa<
schappelijke sfeer en een wil
entoesiasme. Indien deZe tren.
in de loop der jaren doorgl
trokken wordt, zijn' wij erva
overtuigd dat ook op het indiv
dueel en kollektief vlak d
resultaten niet uitblijven.

Rik TIBAX
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petitie en in de 6de afde-
ling ligt de titel zo voor
het grijpen. De dames
double-twens met Els Van
Ouy tsd ; Milia De Swert ;
Renee Verm'euleil ; .losee
Van Bladel en Mik Verlin-
den behaalden dit seizoen
de provinciale titel terwijl
de veterancn Pol De Hoes;
Frank Van Der Wee; Jean
Charon ; Karel Torfs cn
Guy Braine in dc hoogste
nationale afdeling slechts
1 puntje te kort kwamcn
VOOr de titel. Buiten de
tennissport zo deelde vàor-
zitter Vermeylen ons ver-
der mee bezit Fe: Zeven-
bergen echtGr ook ecn
Dames-turnclub ; een
Bridgeclub en een zeer
bloeiende tafeltennisclub.
Heel wat gezondp ont-
spanning. En· dit alles
in een rustige en mooic
<?mgeving, Lier kan er
maar trots op lijn.

TC ZEVENBERGEN
EEN WAAR

TENNISPARADlJS

Op de baan Lier-Antwer-
pen aan de, rand van het
nog rustig gelegen Pape-
gaaien bos bezit Lier cen
werkelijk sublie'm tennis-
centrum. Een grootse
sporthal met' 3 overdekte
banen, liefst 8 buitenter-
reinen , een zeer gr'oot ta-
feItennislokaal en een ruim
en gezellig -chalet dit alles
maakt reeds. van TC Zeven-,
bergen een parel uit onze
tennissport. Voorzitter

i Wim Vermeylen nu toch al
meer dan 9 jaar aan het be-
wind verduidelijktc dan
ook met trots dat TC Ze-
venbergen dat het vorig
jaar"nog 906 leden tclde de
grootste tennisvereniging
van het Vlaamse landsge-
deelte en zo wat de derde
gro'Ütste van het land is.
Buiten de schitterende
installaries bezit TC Ze-
venbergen echter ook een
knappe werking. Gekende
leraars zoals, Jacques Van-
dersmissen, Mark Lem-
mens, Jan Van Buggenhout
en Pol De Hocs zorgcn
voor een kundige leiding
van dl' jeugd. Door gratis
groepslessen waardoor
vooral de integratie vlot
verloopt worden ook de
volwassenen-beginners ex-
tra verwend. De jeugdploeg
mM.k t furore in dl' eom-

Voorzitter Wim Ver-
meylen ,één van de steun-
pila'ren van TC Zevenber-
QCIl,
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Lustrumtoernooi

op Zevenbergen

Van 31 maart tot 13 april
richt Zevenbergen -TC zijn tus-
trum indoor - toernooi in, dat
voorbehouden is aan heren en
dames met max. klassering C
30.2. De dubbelparen mogen
samen maximum 40 punten
optellen en moeten samen min-
stens 80 jaar zijn ...
De inscnrijvingslijs-t~wordt

donderdagavond 27 maart af-
gesloten.



op.
Zevenbergens
~

lustrumtoernooi
.Onder een druilende regen,

af en toe onderbroken door een
schuchtere zon,-startte gisteren
bet tintelend lustrumtoernooi
v~n Zevenbergen. Voor dit
toernooi echter geen grote
vedetten, maar wel een massale
opkomst in de lagere reeksen.
VAn de 500 deelnemers vinden
wij er zomaar liefst 168 in de
vierde herenreeks. Zelfs in de
tweede herenreeks is .er geen
.enkele B-speler te bespeuren
en zijn Francis Segers; André
Alpaerts, Frank Van der Wee,
P.ól De Hous, Bert Uytter-
hoeven, patriek Dendale en
Rolf Pijl de lijstaanvoerders.
In de derde herenreeks doet

Roger VAn Engelen zijn herop-
treden en.zal nog steeds een te
duchten tegenstander zijn voor
raketten als Karel Torfs, Walter
Vervloet,'Jos Debast, Jean Sha-
ron, gevolgd door veLeanderen.
Karel Sappenbetghs speelde
zich hier reeds in de kijker met
een vlotte 6-1, 6-2 overwinning
op Freddy Guwy. Bob Thys won
met 6-3 en 6-4 van Reggi
Meerhaeghe, Caers had geen
medelijden met Vekemans (6-1
en 6-1) en de jonge Gerry
Mielandts lukte een mooie
overwinning op Rudolfo Sola
(2-6,6-1,6-1). Vermelden we nog
dat de wedstrijdleiding in de
kundige handen ligt val' Wim
.VErmeylen, Louis De Beider en
Mim Lemmens. _"

Rik "Tibax
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zijn vader. winnen

,Tennistornooi-,
Zevenber,gen'

Lachen doet nog wat zeer, maar helemaal in de put zit men bij het
jubilerende Zevenbergen nu ook weer niet. Veel matèhen konden
immers in de zaal worden gespeeld, ook al moesten veel spelers en
speelsters nog even naar huis bellen om te melden dat het wel erg iaat'
. zou kunnen worden... -

Vannacht wilde menin elk geval tot een uur of een doorgaan om
de achterstand zo klein mogelijk te houden.

Intussen is men op de hoogste reeksen na overal behöorlijk aan
de slag. Ondermeer in de tweede herenreeks waar' vader Frank en
zoon Bart Van der Wee.de trips van huis,naar Zevenbergen het liefst
beq.utten om te winnen. Bart kwarp zelfs via een 7-6, 4-~, 6-1 zege
tegen Patrick Dendale - broer Paulzi( thuis te blokken - in de
achtste finales. "

Bijna zover - nog een tegenstander zit er tussen - zijn ook al
Francis Segers, Tom Van der Wee, Xavier Desmare.ts, Philip
Cannaerts, Rolf Pljl, Lambert Bert, en André Alpaerts. ,

Voor Desmarets werd het via die zege tegen Eddy Callier meteen
een performance, want achter zijn naam staat C30, achter die van dé
burgerlijk ingenieur bij 3M Zwijndrecht C15/2.

Hetzelfde verschil was er ook tussen Filip,Cannaerts en nog een!
Filip, namelijk Cappuyns, ook met Cannaerts als C30-er. Een 6·0, 7-5 I
winst laat echter aan duidelijkheid niets te wensen over.

En de dag zou niet compleet zijn als er ook over de dames niet
zou worden gesproken. Zij moeten immers haard, fornuis e,nkleuren
T.V" voor verlaten om zich tot in het nachtelijk uur te amuseren met
lobs, drop-shots, drives en back-hands. Voor Gitty Van Bladel,
eerste reekshoofd ,in de tweede reeks, maar ook voor de steeds
pittiger uitziende stewardess bij de K.L.M., Emblemse Cathy Claus,
Annelies Resink, Lutgarde Ghijs, Geertje Uyter Hoeven en Frieda
Embrechts, was dat allemaal plezierig genoeg. Zij kregen immers een,
meestal gemeende glimlach en een vochtige hand ten geschenke als
bewijs van het beter zijn.

Op Zevenbergen is dit naast he"t lO-jarig Qestaan nog altijd het
allermooiste moment..;

Rob VDS



LustruintornoOi

10 jaar Zevenbergen
(Van ,onze medewerker)

LIER. .- Wie herinnert
zich nog de' eerste tikken
tegen het tennisballetje aan
de rand van het rustige
LierIe· Papegaaienbos tien
jaar geleden? Zoals het
vaak gebeurt onder sport-
vrienden waren hier zeven
Lierse' fIlosofen die tussen
pot en J)int het initiatief
namen om een tennisklub te
stichten .. Dat deze echte
,vriendenklub in deze voor-
bije 10 jaar zulke uitbrei-
ding zou nemen, had zeker
niemand gedacht. Thans,'
met 8 out - en 3 indoor
terreinen en een ledenaan-
tal van bij de 800, staat dèze
vereniging als één der
meèst. v(}()ruitstrevende~
aangeschreven in het Aµt-
werpse.

UITSLAGEN~
HE~EN 2
Tom V.a.Wee-M. Schuurmans 7/5
7/6,
Bart V.d. Wee-P. Dendale 7/6 4/60
6/1
DAMES 2
'G. Van Bladel-L. Nuyts 6/4 6/0
C. Claus--Adriaensen 6/1 6/2
Resinck-Valcke 6/2 6/3
Ghijs--Van Riet 5/7 6/2 6/1
Uyter Hoeven-Nuyts, 6/ 1 6/1
Embrechts-Vingerhouts 6/2 6/3
DAMES 3
R. Van Regenmortel-M. Van Herck
6/4 7'15 .
HEREN 3
K. Torfs--Van De Nt 6/4 6/ f
W. Vervloet-B. Thijs 6/3 6/3
Goppenbergs--E. Fierens 6/2 6/2
W. Caers-phlix fIn 7/6
M. De Hous--De Keuster 6/3 6/0
/L De Koninck-W. Lemmens 6/0
'6/0
M. V.D, Dorpe---Vermeulen 7/5 6/4
F. V. D. Broeck-H, De Kort W,Ö.
M. Van Dooretr-Keuvelaert 0/6 6/3
6/4
C. De Hous-Milants 6/3 6/1
p, 'Scohy-Rombouts 6/4 7/5
Van Engelen-Bob Geuens 7/5 6/3
J. V. D. Wee-.--St.Torfs 6/2 4/6 7/5
De Belder-R. V. p, Wee 6/1 6/1
Heren.4
V.n. Bosch-?-DeSmet 6/3 6/0 .
Orleans-Hendrickx 6/3 7/6
Bosschaens--Vingerhouts 6/4 6/1
De Bodt-Moermans.4/6 6/2 6/1
'Condé-Mar'iën 6/1 6/0 '
Gerand-Gullentops 6/ T'6/4
Pharazijn-VamEvenbroek 7/66/2
Moons-Beckers 0/6 6/2 6/1

In de tweede reeks heren waren
Tom en Bart Van De Wee niet aan
de feest tegen Marc Schuurmans
en Patriek Dendale. Hier zijn A.
Alpaerts en Francus Segêrs de
favorieten. Maar opgepast voor
Frank Van Der Wee, die aan zijn
tweede jeugd begint.
Bij de heren dde was Karel Torfs
niet te stuiten tegen G. Van De
Put/Walter Vervloet gaf Bob ,Thys
ook geen kans verder te spelen. M.
Van Den Dorpe had geen over-
schot tegen Fil Vermeulen. De
Hous brothers, Marc, en Chris "
maakten kort spel met De Keuster '
en Milants.
In de vierde heren zijn de meeste
kanshebbers nog· in koers. Het
belooft hier in elk geval een harde
strijd te worden voor de ereplaat-
sen.
In de tweede dames reeks komt
Betty Alpaerts op de eerste plaats
met Van Bladel als de gevaarlijkste
tegenstreefster. Geertje Uyter
Hoeven kan hier wel eens de
struikelblok zijn. En wat te den-
ken van Dominique Cap?
Bij de dames drie wist R. Van
Regenmartel een nipte zege te,
behalen tegen M. Van Herek.

(GASTON VAN BUN)

Deze lustrumviering van Zeven-
bergen heeft werkelijk met tegen-
slag af te' rekenen. Het slechte
weer='<hetgeen natuurlijk ook an-
dere tornooien teistert) heeft van
bij de aanvang stokken in de
wielen gestoken. De moedige wer-
kers om de terreinen droog te
leggen worden steeds vergast op
een nieuwe wolkbreuk dat het
verder out-door spelen volledig
uitsluit. .Gelukkig heeft men wel
drie indoor pleinen, maar het zal
toch· een hele krachttoer worden
. om op tijd alles af te werken. Men
wil voor deze lustrumviering zo-
veel mogelijk thuisspelen om de
ambiance niet te breken dat een
tennis tornooi ook nodig heèft.
Voorzitter Wim Vermeylen blijft
evenwel optimist en voorspelt een
fraaie tenniseinde ter gelegenheid
van 10 jaar Zevenbergen. Voor~
spelling die wij hem graag bijtre-
den.
De hoogste heren en dames reek-
sen komen heden aan de beurt
met als voornaamste kanshebbers.
Bij .de,heren: Eric Marquet, Pascal
d'Heop; Dánny De .Kaey, Nièo
Van Der Voordt en Koen Gonnis-
sen, Bij de dames is de gmte
favoriete Agneta Kun die evenwel
tegen Karin Van Alpen een moe~-
lijke partij te wachten staatin de
haÎvelffiàle: In Ode oovênste gefe:
deren moet Linda Tibax in eigen
midden tot de finale kunnen door-
dringen, maar moet daarvoor
voorbij Els Vervliet geraken. Men
is benieuwd wat Josi Van Der
Smissen' nog in haar maré;e heeft.

Propagandàmatch
op toernooi van Zevenbergen TC
met de eerste schuchtere

julizon was er terug de ambiqn-
ce van de grote dagen op TC
Zevenbergen. In tegenstelling
met wat aanvankelijk aange-
kondigd was, ,zijn er toc-h in
extremis een aantal vedetten
van de partij die dit toernooi
nog meer luister moeten bij-
brengen, o,m. de nieuwe Belgi-
sche B-kampioen Eric Marquet,
de·beloftevolle Pascal D'Hoop,·
de minder bekende Amerikaan
Marc Tomson en de plaatselij-
ke vedette DannyDe Kaey,Jaak
en Peter Van der Smissen en
Nico Van "der Voort. >

In die reeks wipte Michel
Verdussen Bart Van der Voort
met 6/2 en 6/4, Nico Van der
Voort versloeg patriek Theµns
met 6/1 en 6/3, terwijl Pet-er Van
der Smissen zich niet onbe-

tuigd liet tegen qe Amerikaan
Tomson. Nadat hij ioneen mum
an tijd op een 1/4 achterstand
opkeek, kwam Van derSmis~en
terug tot 4/5 om de eerste set
met 6/4 te verliezen. In een
grootse' stijl veroverde Van der
Smissen de tweede set met 6/4
om uiteindelijk deze ware pro-
pagandawedstrijd te verliezen
'met 1/6 in de beslissende set.
In de tweede herenreeks

hebben André Alpaerts, RoU
Pijl~ .Francis Segers, Xavier
Desmarets, Frank en Bart Van
der Wee zich reeds geplaatst
voor de kwartfinales. Desma-
rets lukte een mooie perfor-
mance o/p Eddy Callier (6/3),-/7.
7/6) enschakèlde nadien Philip
Cannaerts uit. '

Rik TIBAX



Marquet: .naar .h:ui.s,
hij kreeg geen ballen

Tennistornooi

Zevenbergen

Zijn het nu toch verwende jon-
gens, de spelers in de hoogste
r~el\~1~;.,'y~:qegen,",gisteren de,'
Ainerik<;ln~l:i~iiaqn"~d,~,:!arieyen,
dan was het meLEric Márquet al
r;~~,~(I}llin..erg .a'allg~naam:'om te ~"
onderhandelen: I
- Als ik geen ballen krijg . I

speel ik niet, zei hij tegen de I
wedstrijdleiding. En waarom
moet ik inschrijvingsgeld beta- I
len? Ik ben toch de beste van de i
reeks... 1

De tornooileiding wenste geen I
uitzonderingen te maken. Geen
ballen voor'Marquet, voordat hij I
in de halve finale zou zijn en wél

j inschrijvingsgeld. De discussie
! duurde alles bijeen een paar mi-
nuten en toen was het jubile-
rende Zevenbergen een top-
speler 'kwijt, maar had wel het
. principe gehandhaafd ...

Door het wegvallen van Mar-
quet kwam de Amerikaan Al
Easler ineens in de halve finale,
waar ook'zijn'vriend Mark Tom-
son een grote kans toe heeft. Die, '
versloeg Danny De Kaey in twee
sets, maat' ,wacht nu de in gran-
dioze vorm verkerende Dirk De
Roover.
In de hoogste damesreeks in-

middels al drie halve finalistes:
Linda Tibax,. blond en doortas-
'tend, Els Vervliet en Agneta
Kun. De vierde halve finaliste
moet of Karin Van Alphen of
~onique Fierens worden.
In de tweede herenreeks nog

altijd een ruime vertegenwoor-
diging van de Van der Wee-fa-
mily. Vader Frank zit bij de bes-
te vier, zoon Tom 'kan er komen
als hij André Alpaerts l<,anuit-
schakelen ..

Rob VAN DER STEEN

DAMES I: 1/8 fin.: L. Tibax - K.
Schuurmans 6-2, 4-6, 7-5; K. Van AJp-
hen - J. Rotsaert 6-3, 6-1; 1/4 fin.: L.
Tibax - D. Verschooren 6-0,6-0; E. Ver-
vliet - J. Vandersmissen 6-1, 6-2; A.
Kun - H. Kaufmann 6-0, 6-2.
DAMES ti: 1/8 fin.: L. Aernoudts - C.

'lamot p-O, 6-3; P. Verpooten - R. Ver-
bist 7-5, 6-3; I. Georges - M. Verhoeven
6-4"4.-:6,, 6-3; 1/4, fin.: A. R-esink - C;
Claus 4--6, 6·2, 6-0; F: Embrechts - I.
Georg~s 6-2, 7-6. '.
DAMES IJl: 1/8 fin.: D. Van den Bulck

- P. Vanlden Broeck6-3,6-4; M. Smeets
- H. Boonen 6-3, 6-3; Y. Van Hecke - M.
Van Lil 6-1, 7-6; L. Goovaerts - O.
Sterckx. 6-0, 6-1; C. Dierckx - C. De
Carrière 6-1, 6-1.
HEREN I: 1e ronde: D. De Roover - G.

Onsia 6-2, 5-7,6-1; A. Easler - H. Heyse
5-6,1)-1,6-2; 1/8 fin.: M. Tom$on - D. De
Kaey 6iO, 7-5; D. Óe Roover - K. Gon-
niss~n l-O' 4-6, 6-4; A. Easler - M. Hes-
pel 6-3, (6-3; 1/4 fin.: A. ~asler - E. Mar-
suet w.~.
HERSN 11: 1/8 fin.:' E. ~ampaey - L•I ,

Bert.~-~ 6-2; 1/4 fin.; F" an der Wee.
R. PIJl 7j5, 7-5.

_____ ."_"0., ... """'",.,,"'
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Kunst en Spor

~~en~g~~ft:~e~erg e ~R~· C.
de lustrumtoernQoi niet onopge- Kwartfinale: D'HOOi - Verstraeten 4/6
merkt afgesloten. Wie er gelauwerd 6/06/4; Thompson -De,Roover 6/16/2; Van
werd kreeg ook een koperen gra- Der Voort - Van Door, n 6/46/4; Hassler·
vuur van de hand van de kunste- Marquet W,O.
naar _ tennisser Jer Cornelis. en Halve finale: D'Hoo· '-Thompson 6/30/6
een beker van de sportraad van 6/4; Hassler - Van Der Voort 6/16/l.
Lier, attenti~s die bijzonder in de Finale: Hassler - D' ooP 4/66/46/3,
smaak viele-n en die' op vleiend 11
kommentaar werden onthaald. 'Kwartfinale: Segers Desmarets 6/2 6/4: ,

Van DEr Wee Fra k - Rolf 7/5 7/5:

Mampaey -Uyterhoev' n 6/3 6/0; Alpaer.,ts-
VAn Der Wee Bllrt 21 6/26/1.
Halve finale: Seger - Van Der Wee F.

6136/2: Mampaey - Al aerts 6/2 7/5.

Finale: Mampaey - egers 4/6 6/4 6/3.

~\~-'~:~:',~i~::~~~-~;lr~~r:~~~:,'7/6-I;

i t61t~D~HQUSjiir'é'_:v:~nDen UDIile:4t60/2
6/4: Van Dooren - D HOus Krïs"7/5 6/0;
Bakkovens - Huybrec ts 6/4 611, '
Halve finale: Boss rts - De Hous Marc

2/66/17/5; Bakkovens Van Dooren 6/26/1
Finale: Bakkóvens - Bossaerts 4/6 6/16/1." .. -,-,

Na het weinig sportieve vertoon
van Eric Marquet. dje te vergeefs
zijn wetten probeerde te stellen en
met lege handen (zoaid hij geko-
men was) terug naar Bruss'el Mocht ..
werd het weekeinde met hoog
tennisve'rtoon opgelUIsterd. Pascal
D1-H-oo!iwas e-en revelatie voor het
~~rse>-pu-b-liek.lHJ probeer-de gere-'
',~érd.,de -Amerikaan Earl hassler
'ffi'êt stopbáÜen naar het net· te
.krijgen. slaagde er van'tijd in, maar
trok,na de eerste set duidelijk aan'
het kortste eÏJld. Hassler pakte met
zuivere ~lagen, _ujj:>_~!!Jgsh~e niet
onaardig, en liep hij naar het net,
dan streek hij er ook winstpunten
op. Eric Mampaey haalde zijn slag
zaterdag thuis. Na André Alpaerts,
Bert Uyter Hoeven, en Paul De
Hous kreeg hij ook Francis Segers
in zijn .greep. Alain Bakkovens en
Guy Bossaerts maakten er een rally
van, terwijl Paul Van den. Bosch
zich moeilijk kon aanpassen aan
het typisch spel van Dirk Ver-
haegen.

De In de D:amesreeksen trok
Linda Tibbax haar streng in de
eerste set, maar verloor die hope-
loos droog; de tweede set moest zij
ij de tie-break afgeven. Frida Em- .
brechts nam revanche. en gunde
Viviane Laghuwitz maar vier spe-
len, en in derde reeks werd Ingrid
Smets met een extra prijs bedacht:
voor haar eerste.optreden kendd zij
reuzesukses !

!:_.' '~.o, . ,,,: w.,', _ ' •. ~. '.~- • ":

.GvA Overzee. Voor Vla-
.•mingen waar ook ter wereld.'
'Bel, voor 'gratis proefmim-
mers 031/31.28.80, toestel
246.

t/l/ ~

Kwartfinale: Van fen Bosch· Meeuws
4/6 6/3 7/6; Bosscha ts - Marstboom 6/1
6/1; Davidson - Rooz 6146/3; Verhagen -
Deprey 2/6 6/4 3/2 ge wetst.
Halve finale: Va Den -Bosch - Bos-

schaerts 3/66/46/1;., erhagen· Davidson
6/46/2.' , ' 'I
Finale: Verhagen Van Den Bosch 6/1

7/6.

DAMES ,I: Kwartfr'nale: Tibax - Ver-
schooren 6/0 6/0; ervliet - Van der
Smissen 6/26/2; Van lphen - Fierens 6/2
6/4; Kun - Kauffman 106/2,
Halve finale : Tiba -Vervliet 6/3 3/66/1;

Kun· Van Alphen w..
Finale: Kun - Tiba 6/07/6. ' "
DAMES 11: Kwartfi ale: Ressink -Claus

1/6 6/2 6/0; Lagewit - Aernaudts 6/4 6/2;
Uyterhoeven L Ve oten.6/2 6/3; Em-
brechts -Georges 6/ 7/6,
Halve finale : La ewitz - Resink W.O.;

Embrechts - Uyterh even 6/4 7/5.
Finale: Embrecht - Lagewits 6/46/2,
DAMES 111: Kwa inale: Smets - Van

den Bulck 6/3 6/4; S eets, Van Hecke 3/6
6/0 6/3; Govaerts Verhaert 6/4 7/5;
Dierckx - Van Rege, mortel 6/0 6/3,
,Halve finale: sm~ ts - Smeèts 613 7/6;

Dterckx - Govaerts 17/6.
Finale: Smets - D erckx 6/34/66/3.



L.' , ustr..u..,mto."rn~oi ZevenbergentA1Z0.. '
:'",. ' " <l {1'- • > BIJ de heren tie kwam Alain

;:H·,' a":\s'S'le,r-D"Hoop .In ~;~~ovl:n~;~~temf~~~I:li~~:~~"d~
. ' _ _ hiJ Mqrc Van D~oren, wat GUldo

j),e, tt.o,11... "G-~ ..~. '. ' , " Bosschaerts 00 deed tegen Marc;"; , - d' tin· I De Hous, alhoe el dit in drie setst;,., " u, '. " "', u' , , _ , ' gebeurde. In de inale m~st Alain

~.:1..·pJ70puag· -an :a..- ' , a e" we~ de eerste j prijsgeven -tegen
'.' . , _, GUldo, maar e twee volgende
>"< : u '.u ' waren dan nog lechts een forma-r'~ T 'NN IS ) delijk konden uitpakken. liteit.,; ~E Wat er op de center-court In heren vier wam Paul Van

, te zien was van Jinales, mag Bosch in drie ets aan de winst
,als een ware tennispropa- tegen Herm, go 'schaert wat Dirk
gaiida bestempeld worden. ' Verhaegen in teesets deed tegen

. Jan Rooze om e finale te' berei-
ken. Dirk nam i de finale vlug de
maat in de ee ,te set van Paul,
maar in de twe de moest hij met
een wisselvalli e tie-break vrede
nemen.

In de hoogste r eks dames waren
van bij de aan ang van dit lus-
trumtornooi de finalisten zo goed
als gekend. Ag eta Kun wist op
voorhand dat f geen ~lfaan te
strijken was. oor Linda Tibax
zou het iets m, 1ij~er wo~den om
tot de finale doo '.te dringen. Maar
7ij heeft dit z er goed' doorge.
maak 1., door zei in de beslissende
set met 6/1 sc,o e I;:.l~Vervliet uit
te schakelen..

\ A,. Kun kreeg e

t van onze· medewerker)

'LIER. -' VoorZitter Wim
Vermeylen mag zich terecht
fier voelen met zijn' lus-
trumtornooi. Een ongewoon
/ zoinerweertje heeft zijn tor-
nooi overgoten met warme
stralen, waarbij de dametjes
met hun zomerkleedjes ein-

~

UITSLAGEN
HEREN 1

AHalve finales
D'Hoop-M. Thompson 6/3 0/6 6/4
Hassler-N,V.d.Voordt 6/1 6/1
Finale: '
E, Hassler-P. :P'Hoop 4/6 6/4 6/3

HEREN 2
Halve finales
S~gers-F.V,d,Wee 6/3 6/2
Mampaey~A. Alpael1S 61.2 7/5

, Finale:
E, Mall1paey-~F. Segers 4/6 6/46/3

HEREN 3
Halve finales
Bossehaerts;-M, D~ Hous 2/6 6/4
7/5
Bakhovens-M, Van Dooren 6/4' 6/ I
Finale:
A, Bakhovens-.-.G. Bosschàerts 4/6
6/1. 6/1
HEREN 4
Yd.Boscn---H, Bossehaerts 3/6 6/46/ I . u

Verhaegen--J, Rooze 6/4 6/2
Finale; ,
,p. Verhaegen~P,V,d. Basen 6/1 7/6

DAMES 1
Halve finales
Ribax-E, Vervliet 6/3 3/6 6/1
Kun---K Van Alphen W.O.
Finale:
A, K~n~L,Tibax 6/0 7/6

DAMES ~Halve finales
Laf!ghuwitz~A. Resink W.O.
Embrech~S. Uyter Hoeven 6/4 7/5
Finale:' '
F. "Em brechts--V , Langhuwitz ,6/4
6/2DAME53
Hal\'~ finales
Sme~M, Smeets 6/3 7/6
Dieriex ......L. Go'vaerts 6/1 7/6
Finale:
J. Sm~ts·-c, Dierekx 6/3 4/6 6/3 '

In de hoogste reeks heren ontspon
de strijd zich re~ds vanaf de eerste
set, tussen de Amerikaan Earl
Hassner en de Belg Pascal
O'Hoop. Wanneer de stand op'4 /4
kwam vond Hassler het welletjes:
hij .lukte de break wat meteen een
eerste set winst opbracht.
In de tweede liep O'Hoop tot 5/2
uit na prachtige passing-shots ge-
demonstreerd te hebben. Hassler
kwam evenwel terug tot 5/4 maar
ondanks een laatste poging. om
een tie-break afte dwingen, moest
hij een beslissende set toestaan. In .
deze ging het spel gelijk op en toèn
D'Hoop met 3/2 op winst kam,
dacht iedereen dat de match ge-
speeld was. Maar men kende Earl
\ Hassler niet goed, want zonder
verpozen maakte hij de stand niet'
enkel gelijk, maar stevende verder
tot ,de overwinning.
In de tweede reeks heren .kwam de
veelbelovende jeugd in de finale.
Winnaar Eric Mampaey won in
de halve finale van André Al-
paerts en Francis Segers schakel-
den veteraan Frank Van der Wee
uit. De finale kreeg hier ook een
spannend verloop en het was
enkel in de derde set dat Eric zich
kOl) losrukken en een 6/3 Qver-
winnig boeken.

Van Alphen, wat niet van haar
gewoonte is. lri de finale kreeg
Linda geen vat op het spel van
Agneta en kon zelfs geen enkel
punt maken. lp de tweede liet Kun
w(j.t stoom uit wat aan Li~da de
gelegenheid gaf ~elijke stand te
houden en ee~ tie-break af te
dwiogen, Hier toonde Agneta Kun
zidl--"wee"f de bes~e. Ee-n~finai~
wa<;l.rin Linda Tibax zich langs
haar goede kant liet zien in de
tweede set en waarbij haar uithou-
dingsverm0gen er fel op verbeterd
is.
Bij de' dames twee was het Frieda
Embrech(S die met' de eer ging
lopen. Zij WQn de halve finale van
Geertje Uyter Hoeven, daar Wé}.ar
Vivo Langhuwitz forfait kreeg van
Annelies Resililk. In finale gaf
Frieda haar geen schijn van kans.
In de derde reeks dame,s was
Ingrid Smets de gelukkigste van
alle reekswinnaars. Zij zorgdE
voor de eer 'van Zevenbergen
Voor de eerste maal dat zij aan eer
tornooi' deelneemt, schiet zij reeru
dè hoofdvogel af. Dit zal natuur,
lijk wel in grote letters op het bor<
verschijnen. 1111 ieder geval heef
zij er hard voor moeten vechten.
In de halve finale tegen Moniquc
Smeets kon zij met een .tie'cbreal
de finale bereiken, wat door Ca
rine Dierckx nagedaan werd tegel
Lutgart Oovaerts. In de final
werd hèt voor Ingrid· een war
kalvarietocht, want nadat zij d
eerste, set won, moest zij de tweed
aan Carine laten. In de finale blee
zij echtef over meer adem t
beschikke!n dan haar tegenstreel
ster. Het was eel'! geslaagci tornoc
waar wij er zoveel van wille
bijwonen, (Gaston Van Bun)



GINI: Ingrid,Smets en vade

I

De tornooileiding van het jubi-
lerende Zevenbergen had keuze
te over om de toekenning te
"doen van de Gini-aanmoedi-
ging. Bij de dames werd het
tenslotte lngrid Smets, die bij-
zonder illschikkelijk leek bij het
afwerkell van de wedstrijden :

- Moest zij drie uur wachten
dan morde zij nog niet, zei
Gomnler Lemmens.

Bovendien bleek zij op' het
terrein bijzonder sportief en
kwam uitei~ld!!lijknog 'aan de
eindzege in de derde dames-
.reeks.

Bij~de heren k-ousmen uit-
eindelijk Jacques Dendale, va-
der 'van ~onderilleeYPiitrick,
Paur'ell Kris/in:

- Een aallgellamemall om
op de tabellen te hebben, aldu$
de tomooileiding. Buiten-
gewoon sportief en correct. "En
bovendien iemand die "als voor-
beeld mag wor4en gesteld voor
de jongenm.

\,

. Ditmaal 4us eens geell be-
lofte,. maar wel éen «geaFri-
_veelde») speler. (~JIIlsj~ '
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.Viviane Lagfiuwit

weer overal aanwe~ig
Tennistornooi Zevenberge

Niet zo gek bekeken eigenlijk: Boom en zevenbe~en liggen I
immers miIl-of meer op dezelfde weg. Voor Viviane aghuwitz, .
tof uitziend, kalm kijkend maar 0 zo prestatiegeric t, kan het I

dus best: spen op Boom en in Zevenbergen.

En het gaat allebei nog succe,svolook, want tege Ingeborg
De Mees werd het bijna een "trainingsmatch" met tweemaal
6/1. Viviane zag meteen ook een hoop andere dames en ronde
verder geraken. Ondermeer -Cathy Cl us, de
KLM:luchiwaardin die het presteerde om eerste ree shoofd of
hoe heet dat bij dames, een hoofdin ? , ui~te schakele ·Drie sets ,
werden het evenwel met 2/6, 6/3, 6/1. De lessen van Carl
Verstraeten ~issen dus niet hun ·werking ...

Annelies Resinck en Carine Lamot, maar ook edochter
(' van Mr. Pic Nic, Geertje Uyter Hoeven, kwamen zove . Geertje
deed het tweemaal 6/1 zelfs opvallend sterk tegen Mi i Nuyts.

In de hoogste dames reeks nog geen oewegin . Dat is
gereserveerd voor vandaag als ondermeer Josy Van ersmissen
de benen nog eens in aanraking laat komen met de b itenlucht.
Jo Cautermans is haar tegenstreefster. \

In de herenreeksengaat het intussen erg goed VO~uit. Wim
Vermeylen, actief wedstrijdleider, wist zelfs te met en dat er
geen achterstand meer is, ook al bleef het li~ht in de za Isoms tot
één uur aan. . #

Een match is er zelfs al gespeeld in de hoogsté h renreeks.
Teveel wind maakte.van Verbeylen een misnoegd en 0 tmoedigd
d~elnemer aan het lustrum-tornooi van Zevenberge • Hij gaf
tenminste bij 7/6,. 4/0 in het voordeel van Patri Theuns
vrijwillig op. Wind, het is inderdaad iets verschikk ijks ...

In de derde reeks zitten heel wat Zevenbe gen-leden
blijkbaar te wachten op de ·zege. Wànt, meer dan ooit is de
bezetting daarvan.buitengewoon zwaar. Een paar vo rbeelden?
Onderwijzer Marc Van den Dorpe, schoenhandel ar Karel
Torfs, zakenman Jos De Bast en tafeltennisser Sa penbergs,
Uiteraard werden zij allemaal winnaar, zoals ook Marc De
Hous, één van de vele talenten van de Mortselse Amadeus
Stockmanslei en 's avonds tafelgenoot van knappe Henny en
veteraan Paul Sr.

En met DeJIous is de jeugd vertegenwoordigd, elenals met
Steven Martens, die Joep Van der ~ee met 7/6,6/4 wJ'er naar de
kantine stuurde ... Rob VDS



'. • 1l J~ lro
Het leugdtoernool van

Zevenberge

on~er ee.n sportief-
educatief motto

Zevenbergen TC heeft zijn jaar-
lijks jeugdtoernooi ónder een
sp,ortief -' educatief motto g¤-
,kroond. Daarom werd Patriek
Laenens met de fair - play prijs
J os Mees beloond voor zijn
keurige houding voor, tijdens
en na' de wedstrijden-. Patrick
kwam herhaaldelijk al fietsend
naár Lier. Ook Xaviet Verellen
vond het prettig met zijn rijwiel
naar Zevenbergen te trekken,
en bij vond er baat bij, want hij
eindigde als nummer één van
: de kap.éttenreeks~waar de favo- '
rieten de ene na de andere
gewipt werden. pompi Her-
mans herpakte zich vrij vlug na
de overweldigende start van
Chris De BeIder, die te eenzij-
dig op zijn opslag rekende,
maar in de tweede set toch van
, 1-5 op 4-5 terugkwam en stand-
hield tot 2-2 in de beslissende
set. Vooa Alain Bakkovens was
het een koud kunstje om Steven

Martens om d tuin te leiden,
net als Pascal Verstraeten dat
deed met lnge ervliet. Steven
Vrijs kon de rachtige, sl~gen 'h

van Chris Orli ns goed opvan-
gen, maar A nick Nelemans
hoefde zich ni t eens te reppen
om de tamm Petra Bussche
aan banden te eggen en Diane
Guns, van Ras nte, bleef tot de
laatste slag et verrassend
element van h t toernooi (P.D.)

. JO GENS ,c,~',-
Juniores: nompi He.rmans----Chris- De ,

Belder 6/8 6/4 6/3, .' _
Scholieren: Alai Bakkovéns· Steven

Martens 7/5 6/0,
Kadetten: Xavier erelJen "Marc Claes

6/47/5 ..
Miniemen: Steven rijs· Chris OrIialls

, 9/6.

Scholieren: Pase le Verstraeten . Inge
Vervliet 6/3 6/3, ' '
Kadetten: Annie Nelemans" Petra

Bussehe'6/36/1.
Miniemen: Dian Guns - Saskia Her-

mans 9/7.



~~~Antwerpsejongeren:
.. ' " I

weer de besten 7
Vandaag en morgen hebben

op de terreinen van Forest
Hills in Wommèlgem de eind- /
rondes plaats van de Nationale
trofee van het Gemeentekre- '
diet. Vermits 907 klubs deelnà-
r11en aan de schiftingen, kan
d'eze trofee best beschouwd
worden als het Belgisch kamp i- ,
oenschap onterklub voor jon-
geren.
,Vorig jaar voor het eerst

,georganizeerd met het doel
jong talent te ontdekken en die
klubs 'fe- steunen die veel aan-
dacht besteden aan de jonge-
renopJelding, is deze kompeti-
tie uitgegroeid tot een vinnige
wediJv.er tussen de tenniskl ubso .
Teme'er omdat er ook geldprij-
zen:t~"',:.winnen zijn, bestemd
vool;4~'·jongerenópleiding:
Er"iîJn zes reeksen voorzien:

mini,êmen, kadetten, ,en scho-
lie:ren;,zowel jongens als meis-
jes. ',Th. 'elke kategorie speelt
melJ 3 'enkels en één dubbel.
Vorig; jaar ging het gewest
Ant\vét.pên met de trofee naar
hu1s,:\be kansen staan schoon
dateü't. ook wel eens dit week-

..

Tennis

end het geval zou kunnen zij
Zo geven wij Witte Duive s

alleszins een redelijke kans ij
de scholieren jongens, ten mi ' -
ste als Philippe Segers onde -
tussen voldoende' hersteld s
van zijn ziekte. i~venberg n
plaatste zich voor het eerst ij
de, miniemen en de k,adette,
Hoewel een eindzege wellic t
nog nie~voor dit jaar is, reke~t
Jack Van der Smissen er to h
op dat zijn jongens tot h t
uiterste gaan. En wie weet ...
Ook bij Antwerp liggen e

verwachtingen hoog, Terec t,
want zij beschikken over e n
zeer degelijk meisjes scholi -
rentrio. Wel heeft men schr k
van Hasselt, met de zeer ster e
Geypen; maar dat zou dan al e
finale zijn, Dè overige meisje -
ploegen krijgen al dadelijk e n
zwaar programme voorgesch -
teld: de Mechelse kadett n
tegen Overpelt en de miniem n

van Forest Hills tegen Meulen-
berg, De kansen om deze eerste
partij zegevi.ereµd te oveJleven
liggen zowat Fifty~fifty, al re-
kent men bij Mechelen YOOl'al
op Phedra smidt en E~s De
Preter, terwijl Annick CI~es en
de pas herstelde Daisy Battle
het bij de organiserenaJ klub, I
zullen moeten waarmaken.
Kwart-finale~: zaterda~ 9 u.

(meisjes) en 14 u, (jo~g~ns),
halve finales zondag vanaf 9 u.,
alle finales zondag valjlaf 14 u.
De Antwerpse ploegenl WIT-

TE DUIVELS: 'Philipp~ s~ge'rs,
Eric Kilian, Bob Patteet; ZE-
VENBERGEN kad,; Marc De
HoUs, Johan Uyter Hoere en
Philippe Van Bladel; ZEVEN-
BERGEN min,; Eric De Hous,
Jan Van Buggenhout, Philippe
Saelens; ANTWERP: Karin
Van Alphen, Els Laenen~, Pas-
cale Verptraet0n; MECHELSE:
~ls De Preter, Phedra ?midt,
An De Heyder, Barbara Ver-
schueren; FOREST HILLS: An-
nick Claes, Daisy Battle, MarÏ-
anne Schuurl11ans, '

M.COPPENS
'I '



vertuigende .finaleze
van Schiltzen De'Ho

Tennisjeugdtorn ooi van Nova'
Veel belangstelling maandagnamiddàg voor de fi-
nales van hetjeugdtornooi van Nova te Schoten.
Ook enkele knappe finales, maar over het al-
gemeen toch een duidelijk klasse-verschil tussen_
de verschillende winnaars en de "runnêrs-up".
Bij de juniores werd de verliezende ,finalist van
vorig jaar, Tom Schiltz,'nu een logisch laureaat.
De Witte Wilg/boy moest alleen in de halve finales
evén op de kiezen bijten tegen een sterk spelend
Michel Ceyssens; die er voordien,Chris De Hous
,had uitgewipt. In finale was Rudi De Bie geenÎ ogenblik in wedstrijd tegen een veel sterkere

I
Schiltz. Ook bij de meisjes had Karil).eVan Laere
geen enkel verhaal tegen Klaart je Van Baarle, die
haar drie partijèn won met sensationele cijfers:
, 6/06/0 tegen Van Impe, 6/06/1 tegen Daems en
dan 6/0 6/1 tegen Van Laere.

i" Bij de scholieren kreeg Marc De Hous in de
1

1

eerste set een knappe weerstand van Frank Ver-
besselt, maar daarna, was Marc -niet meer te
houden. Oek duidelijk overwich~ van Pascale

I

verstr,aeten bij de m,eisjes; DidIOr GÓdfroidkr~eeghet alleen in de tweede set van e kadetten-finale
even moeilijk tegèn Sven Verre dt, die zich flink
had hersteld van een zware andoering in de
eerste set. Verreydt kwam in. .e tweede set nog
met 4/3 aan de leiding, maar an kon Godfroid
toch rn één ruk uitmaken. Zw kke finale bij de
meisjes kadetten met uiteinde Okeen zege voor
Geertje Uyterhoeven. En ten slotte bij de mi-
niemen zorgden Annick Cláes e Saskia Hermans
voor een boeiend spektakel. He mans kon een 6/3,
achterstand goedmaken, maa een betere ser-
verende en iets harder slaande laes kon dfln toch
de overwinning afronden.
Bij de jongens miniemen kO~Wim Dockx een

6/0 achterstand tegen Jan Va Buggenhout nog
tot eervolle cijfers terugbreng n.
Met drie individuele overw riingen, nl. van

Van Buggenhout, Uyterhoeve en De Hous, ging
de trofee Guy Mesdach naar evenbergen.

alter THlJS
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r); Annick Claes
. (LP)

De finalisten bij de miniemen, v.l.n.r. Wim Dockx, Jan Van Buggenhout (winn
, 6vinnares) en Saskia Hermans ..
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Uitslagen, I
torlil,ooi 'van

Nova
I

Juniorfs jongens kwan. fin.:
M.' Ceyssens-c. De Hous 6-3
6-8 8-6; halve fin.: R. De
Bie-E. Van den Eyndë J':6 9-7
6-2; T. Sc:hiltz-M:Ceyssens 4-6
6-2 6-2;finale: T.Schiltz-R. De
Bie 6-2 6-1 ..

-Juniór~s meisjes halve fin.:
K. Van Baarle-C. Daems''6-0
6-1;K. Van Laere-M. Verhuist
6-2 6-2; finale: K. Vtl1l

Baarle,-K. Van Laere 6--06-1.

Scholieren jongens kwart'
fin.: }. Smits-E. Van Steenwe-
gen 6-4 6.:4; halve fin.: F. Ver-
besselt-J.(Smits 6-0 6-2; M. De
Hous-D, lLentacker6-4 3-6 6-1;
finale: M. De Hous-F. Ver--
besselt 7-5 6-3.

. Scholieren meisjes finale:
P. Verstraeten-A. Vermeerber-
gen 6-06-2.

Kadetten jongens halve fin.:
D. GÓdfroid-M. Claes 7-66-2;
S. Verrey,dt-S ° Vrijs 6-2 7-6; fi-
nale:' D.[Godfroid-S. Verreydt
6-06-4. I '

I
Kadetten ,meisjes finale: Q.

Uytterhoeven-P. Bussche 4-6
6-36-1. I ,

,Miniemen 'jongens halve
fin.:}. Yjan'Buggenhout-E. De
Hous 9-1; W.·Dockx-D. CaUe
9-4; filiale: J. Van Bug-
genhout-,W. Dockx 9-4.

Miniemen meisjes finale: A.
, Claes-S. Hermans 9-7.

Eindstand wisseltrofee Guy
Mesdaclz.;1. Ze,venbergen 25
p.; 2. G.tm en Forest-Hills 18;
4. Schdten TC 12; 5. Den
Brandt e~ Witte Wilg 11;7. Ter
Linden Jn Witte Duivels 10; 9'7
Derby eh Dulcia 7; 11. Nova 6
punten. ~
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