
BEKER MARTENS 2014 verslag 
 
Na heel wat perikelen om inschrijvingen voor deze Beker bijeen te krijgen.  Zijn we 
er na enkele kunstgrepen toch in geslaagd om een light versie te versieren. 
Bij de normale inschrijving kregen we maar van 2 ploegen gehoor. 
Daarom hebben we het puntenaantal van 160 naar 80 pt gebracht.  Zes ploegen 
kregen we bijeen. 
Antwerp 1 – Antwerp 2 – Antwerp 3 – Borsbeek – Blauwe Regen – Oude God. 
We hebben ook getracht van een damesreeks bijeen te krijgen.  Zonder gevolg. 
Wat ging ons dit brengen.  Het waren allen onbekende samenstellingen van de 
ploegen. 
Kon Blauwe Regen (ex Voco ploeg) zijn rol van de vorige jaren weer vervullen of zat 
er hier of daar toch een adertje onder het gras in de vorm van een zeer goede 
ploeg.   
Wat had Antwerp in petto . 

En de oude getrouwen Oude God.  Verbeteren zij nog met ouder te worden.   
En nieuwkomer Borsbeek.  Wat hebben zij te bieden? 
Op maandag  31 – 3 zijn we dan van start gegaan met 3 wedstrijden. 
19u.  Antwerp 1 – Oude God.  Wat kwam de ploeg van Oude God verrassend uit de hoek door Antwerp 1 te verslaan met klinkende cijfers 9 
– 28 
20u. Antwerp 2 – Blauwe Regen.  Hier werd gespeculeerd.  Antwerp voelde zich gesterkt door op het thuisfront te opereren .  Blauwe Regen 
startte met toch een lichte favorieten rol.  Wou deze toch waar maken.  Maar de ploeg die door Antwerp uit de hoed getoverd is, bleek 
ijzersterk.  Zou de tand des tijds  toeslaan bij Blauwe Regen? Winst voor Antwerp 2 met 22 – 6 
21u. Antwerp 3 – Oude God.  Daar we met 2 reeksen zitten van 3 ploegen is er 1 ploeg gedoemd om 2 wedstrijden te spelen.  Dit lot was 
Oude God beschoren.  Dit kon hen blijkbaar niet deren.  In de beginfase  van de wedstrijd leek het of ze gingen Antwerp 3 verslinden met 
huid en al.  Antwerp 3 herpakte zich schitterend.  Maar de bliksemstart (a la standard Luik )van Oude God heeft hen de das omgedaan. 16 – 
13 in het voordeel van Oude God.  Dus onze eerste finalist  
Van woensdag is gekend Oude God 
Vandaag staat op het programma 
19u Blauwe Regen – Borsbeek 
20u Antwerp 1 – Antwerp 3 
21u Antwerp 2 – Borsbeek 
 
 
BEKER MARTENS dag 2 
Om 19 u schoot Borsbeek voor de eerste maal uit de startblokken tegen Blauwe Regen.  En het was dus letterlijk “uit de startblokken” .  De 
heren van Blauwe Regen hebben al hun zeilen moeten bijzetten om het verrassend Borsbeek te bedwingen.  Zij velieren 2x een set met 6 – 
5 waar zij winst in het vizier hadden .  Dit resulteerde in een nipt verlies van Borsbeek  15 – 13. 
Om 20u. was het de beurt aan 2 Antwerp vertegenwoordigers.  Antwerp 1 & Antwerp 3 met 2 even sterke teams.  Spannend .  Heren 60 plus 
3:6 3:6 voor Antwerp 3 heren 55 plus 6-3 6-2 voor Antwerp 1,  heren 45 plus 6 – 2 2 – 6.  Bij de 50 plus werd het verschil gemaakt. Hier werd 
het pleit  beslecht in het voordeel van Antwerp 1 .  Het verschil was een set winst meer voor Antwerp 1. 
Vervolgens om 21u het optreden van de tot favoriet gedoodverfde ploeg Antwerp 2.  Wat ging deze strijd brengen .  Wat kon het zeer 
verrassend Borsbeek inbrengen tegen dit Antwerp. 
Borsbeek weerde zich als een duivel in een wijwatervat.  Maar dit bleek niet voldoende tegen een ontketend Antwerp 2.  Blijkbaar had 
Borsbeek  al hun kruid verschoten tegen Blauwe Regen.  Antwerp 3 won deze wedstrijd met overdonderende cijfers 27 – 4 
Dus deze avond om 
19u  Antwerp 3 tegen Borsbeek voor plaats 5 – 6 
20u Antwerp 1 – Blauwe Regen plaats 3 - 4 
21u Antwerp 2 – Oude God 
  
  
BEKER MARTENS dag 3  Finaledag 
Voor de 5e en zesde plaats bevestigd Borsbeek het goede spel van de vorige dagen met een overtuigende winst tegen Antwerp 3  20 – 9 
Voor plaats 3 – 4 tussen Antwerp 1 en Blauwe Regen was het een verbeten en gelijk oplopende strijd de uitslag was 15 – 15.  Maar volgens 
reglement is de uitslag van de 60+ doorslaggevend.  Deze was in het voordeel van Blauwe Regen. 
De finale tussen Antwerp 2 en Oude God bleek Antwerp 2 een maat te sterk voor Oude God deze laatste werden afgestraft met harde cijfers 
27 – 4 
Door deze winst veroverd Antwerp voorgoed de wisselbeker daar zij in het verleden deze reeds 2 x wisten te winnen namelijk in 2002 en 
2004.  Jos Wims de ouderdomsdeken van Antwerp heeft bij de vorige winst zijn steentje bijgedragen 
Proficiat Antwerp 
6e plaats  Antwerp 3 
5e plaats Borsbeek 
4e plaats Antwerp 1 
3e plaats Blauwe Regen 
2e plaats Oude God 
1e plaats Antwerp 2 
Een geslaagd tornooi  prachtige wedstrijden,sportief en een zeer goede sfeer. 


