
TWEEKAMP VERSLAG 2017 

Op 28 april was het zover, voorjaarskompetitie afgelopen en de traditionele afsluitende tweekamp 
Heerenveen-Drachten die dit jaar in het teken stond van de grote revanche voor de in 2016 voor 
Drachten zo ongelukkig verlopen kamp. Op verzoek van Drachten mocht Delta uitkomen met hun 
toppers Arnoud en Sander als extra uitdaging en stimulans. 

De deelnemers waren: 

1e teams: Drachten: het complete eerste team Wolfert, Jornert, Milo en Uilke net gepromoveerd 
  naar de noordelijke 2e divisie 
 Delta Impuls Heerenveen: Arnoud en Sander(noordelijke 1e divisie) en de toptalenten 
  Benjamin en Kevin uitkomend in de 2e klasse 
2e teams: Drachten: Rene en Jaap volbloed 2e klassers, Hillebrand aspirant 2e klasser en Joost   
  als inleenkracht, noem ik even 3e klasser. 
 Delta: Christine, Veldhuis en Feddy als net niet gepromoveerde 3e klassers en Jan Zuur 
  gehandicapt door een blessure maar volbloed 2e klasser (vaak hoger gespeeld) 
3e teams: Drachten: Eddy topman 4e klasse, Joran talentvol junior, Raymon junior in ruste (verving 
  Lange Jan) en de enthousiaste recreant Pim 
 Delta: de harde kern Sjoerd, Peter en Anne 5e/4e klasse (Anne tippie 3e) en 
  de talentvolle junior Bowe. 
 
Een prachtig deelnemersveld met de tweekampleider vraagtekens: gaan Benjamin en Kevin het 
redden??,wat doen Veldhuis en Christine tegen die sterke 2e klassers?? en is Raymon het verleerd of 
slaat hij iedereen van tafel??Wie wordt de sterkste junior Joran of Bowe?? 
 
Drachten liet direct bij het inspelen al zien er helemaal klaar voor te zijn en na het welkomstwoord 
van voorzitter Jan Zuur en de spelregeluitleg gingen de teams los. DE BEUK ERIN 
 
RONDE 1 
(1)Direct een flitsende start van Milo(2)-Sander(1). Milo samen met Jornert(3)-Sander en Benjamin(0) 
(2)Ook flitsende start Jaap en Hillebrand(3)-Jan Zuur met Christine(0) maar zeer verrassend 
Christine(2)-Jaap(1) en wat te denken van Veldhuis(2)-Rene(1)? 
(3)Direct de junioren kamp :Bowe(2)-Joran(1) en Eddy(3) liet direct zien wie de baas is Peter(0) 
 
BLIKSEMSTART VOOR DRACHTEN 1e Ronde tussenstand  Delta 25 – Drachten 29 
 
RONDE 2 
(1)Benjamin(1) snoept Wolfert(2) een punt af. Hetzelfde doet Uilke(1)-Sander(2)Kevin(0) heeft het 
echt lastig tegen Jornert(3) maar slaat met Sander(3) een volle bak tegen Jornert en Uilke(0) 
(2)Rene en Hillebrand(3) voluit tegen Feddy en Christine(0), maar Christine(1) snoept Rene(2) een 
punt af. Jaap en Joost(2) geen medelijden met Jan en Veldhuis(1) 
(3)Raymon en Joran(3) volle winst op Anne en Peter(0). Peter (2) pakt direct Raymon(1) aan. Eddy(3) 
laat er geen gras over groeien Sjoerd(0). Pim(0) manmoedig tegen Bowe(3) 
 
Drachten en Delta VOLKOMEN GELIJK OP 2e Ronde tussenstand  Delta 52 –Drachten 56 
 
Drachten profiteerde nog van bliksemstart en behield de voorsprong vast. 
 
TWEEKAMP WAS VOLKOMEN IN EVENWICHT 
 



RONDE 3 
(1)Verrassing: Wolfert en Jornert(1)tegen absoluut topdubbel Arnoud en Sander( 2)maar daarbij 
sensatie: Jornert(2)-Sander(1)Tweede sensatie: Benjamin(2)tegen Milo (1)maar Milo direct revanche 
Met Uilke(3)-Benjamin en Kevin(0) Kevin(1)snoept Uilke(2)een punt af. 
(2)Joost(3)eet Veldhuis(0) op maar direct revanche met Christine(2)-Joost en Hillebrand(1) 
Christine(3)wordt maar sterker Hillebrand(0). Jaap en Rene(3)ijzersterk tegen Jan en Feddy(0) 
(3)Anne(0) in een taai duel met Raymon(3). Eddy (2) blijft maar winnen-Bowe(1). Sjoerd(3)-Pim (0) 
En ook bij de dubbel met Peter(3)-Joran en Pim(0) 
Deze ronde schreef geschiedenis in de tweekamp historie: alle teams eindigden gelijk in een 9-9 
stand. 
 3e Ronde tussenstand: Delta 79 –Drachten 83 
 
Drachten behoud zijn voorsprong maar er is een status quo geen club verbeterd zich. 
 
RONDE 4 
(1)Ook Wolfert(1) stunt met een punt tegen Sander(2) Arnoud(3) blijft onverstoord winnen-
Jornert(0) 
Milo(3) gedecideerd tegen Kevin(0) maar weer sensatie Benjamin(2) tegen Uilke(1). 
(2)Rene(3) tegen de manmoedige(zere knie)Jan(0). Jaap(2) voluit tegen Feddy(1). Hillebrand(2) legt 
Veldhuis(1) over de knie. En Christine(1) redde amper een punt tegen Joost(2). 
(3)Sjoerd(2) uitstekend op dreef tegen Joran(1). Bowe(3)pakte Raymon(0) en Eddy(2) was nu ook de 
baas over Anne(1) 
 4e Ronde tussenstand: Delta 98-Drachten 100 
 
Delta begon TERUG TE KRABBELEN ,PUNTJE VOOR PUNTJE maar Drachten nog aan kop. 
SPANNENDER KUNNEN WE HET NIET MAKEN 
 
Op basis van de behaalde individuele resultaten met nauwkeurige, absoluut onpartijdige controle 
door mijn partner Wil konden nu de finale plaatsen dubbel en enkel worden ingevuld. De stemming 
zat erin, het spel was op de wagen en elke speler zag het belang in van de te maken punten. 
Vanaf dit moment werden er echt alleen nog maar FINALES gespeeld. WAT EEN TWEEKAMP………….. 
 
RONDE 5       Finale dubbelspelen. 
(1)Jornert en Wolfert(1) vochten als leeuwen-Arnoud en Sander(2) en de jongsters Benjamin en 
Kevin(1) snoepten Milo en Uilke(2)e en punt af. 
(2)Echt sensationeel Feddy en Christine(3) gingen helemaal los-Jaap en Rene(0). Joost en 
Hillebrand(2) beperkte de schade-Jan en Veldhuis(1) 
(3)Peter en Sjoerd(3) gedecideerd tegen Pim en Joran(0) maar ook hier schadebeperking want Eddy 
en Raymon(2) tegen Anne en Bowe(1) 
 5e Ronde tussenstand: Delta 109   -   Drachten 107 
 
Het is SPROKKELEN EN SPROKKELEN. Delta bijt van zich af en neemt MINIMALE voorsprong 
Niets is beslissend nog 12 X3 is 36 games te gaan. SPANNING TEN TOP………….. 
 
RONDE 6                Kleine finale om 3e en 4e plaats en de laatste plaats (incognito bril) 
(1)The moment of fame voor de jongsters. Kevin(3) FENOMENAAL tegen Uilke(0) was een regelrecht 
titanen gevecht. Benjamin(2) voor BRONS tegen Milo(1) 
(2)Joost(3) BRONS tegen Jan Zuur(0). Jan was compleet gebroken, blij dat het erop zat. 
Hillebrand(2) stuurde Veldhuis(1) met de incognito bril naar huis. 
(3)Joran(2) geweldig BRONS tegen Peter(1) wat denkt U van 17-19, 6-11 en 11-7 Geweldig. 
Pim(0) onvermijdelijk de bril tegen Sjoerd(3) 
 6e Ronde tussenstand:Delta119 –Drachten 115 



 
SPROKKEL DE SPROKKEL. Delta moet het uit de tenen halen. MAAR IS HET GENOEG??????????????? 
 
RONDE 7             Grote finale om goud en zilver voor de toppositie mannen van de teams. 
(1)Arnoud(3) de TURBO erop-Jornert(0). Ook Sander(3) op de TURBO stand-Wolfert(0) 
(2)Feddy(2) een echte topfinale en revanche tegen Jaap(1) maar Rene(2) hield Drachten overeind-
Christine (1) 
(3)Tot de laatste snik voor Drachten: Eddy(3) tegen Bowe(0) en Raymon(3) tegen die dekselse 
Anne(0). Standen 6-11/12-14/10-12. Dat noemen ze FIGHTING SPIRIT, karakter van Lange Jan????? 
 
Alle rookwolken waren opgetrokken  EINDSTAND TWEEKAMP  2017:Delta 128 –Drachten 124 
 
NIET TE GELOVEN WANT: 
4 uur lang hebben 24 spelers totaal 252 games gespeeld onder hoogspanning want Drachten aasde 
op die cup….zo dichtbij…en dan NET NIET  4 puntjes te kort….Een absoluut memorabele tweekamp. 
Als we in een stadion zouden hebben gespeeld zou ik beide teams rondsturen voor applaus want 
dit was een echt spektakel. Het applaus van de Heerenveners voor de Drachtenaren was dan ook 
welgemeend. Wat een gevecht. 
 
Pim, Veldhuis en Uilke waren de klos: geweldige incognito bril laatste teamplaatsen. 
Pim herinneringsbeker als beste recreant.(ik beschouw Raymon als oud kompetitiespeler) 
 
Joran, Joost en Benjamin: BRONS, winnaars van de kleine finales(de als 3e geplaatsten ) 
Bowe met ZILVER de STERKSTE JUNIOR van de tweekamp. 
Jaap(die de incognito bril van zijn laatste tweekamp nog had meegenomen) troefde Rene af 
met prachtig ZILVER en sterkste man van Drachten bij de tweede teams 
Jornert die bij vlagen in zijn flow geweldig t.tennis liet zien stak zijn broer de ogen uit: ZILVER en de 
STERKSTE SPELER VAN DRACHTEN deze avond. 
 
Eddy als taaie tijger en rots in de branding de eerste man bij de 3e teams, volkomen terecht GOUD. 
Feddy bij de 2e teams de sterkste eveneens GOUD. 
En totaal onverwachts, hij wilde zo graag dat GOUDEN bekertje winnen, Arnoud de topman van deze 
tweekamp.de enige speler die al zijn enkelspelen won. Maar dat is een hobby van hem 
 
Mathilde, de GEZELLIGSTE SUPPORTSTER en mijn lieve vrouw Wil, de regelnevin in de bloemen. 
 
Met een afscheidswoordje van Jaap met de toezegging dat het volgend jaar in Drachten gaat 
gebeuren……………DIE DRACHTENAREN GAAN HEM TOCH PAKKEN……………beëindigde de kamp. 
 
Allen dank voor de geweldige sportieve inzet en de laatste complimentjes aan Benjamin en Kevin 
en Christine en Raymon die zich kranig verweerden en stand hielden. 
Benjamin en Kevin kunnen solliciteren naar een 1e klasse plaats en een voorbeeld nemen aan Wolfert 
en Jornert die ik vanuit de jeugd die top en nu nog hoger heb zien bereiken. 
 
Hopelijk tot volgend jaar. 
 
Tweekamp leider Johan. 


