Terugblik najaarscompetitie 2007
SENIOREN:
De najaarscompetitie 2007 is qua resultaten wisselvallig verlopen.Van de 7 teams in de
seniorencompetitie zijn de teams 5 alsmede ons Duo-team 1 gedegradeerd.
Team 1 behaalde, na het behalen van een fraaie 3e plaats in de voorjaarscompetitie 2007, nu een
uitstekende 2e plaats in de 1e klasse. Team 2 leverde een hevige strijd om het kampioenschap met
team 2 van Alexandria 66
en miste op de laatste speeldag het kampioenschap en eindigde uiteindelijk met een puntenaantal van
77, een punt minder , achter de kampioen Alexandria 66
Team 3 behaalde een voortreffelijke 3e plaats achter de bijzonder sterke ploegen Alexandria 66 en
Xerxes Team 4 vocht een titanenstrijd uit met de ISV-Gouda, Smash en TOP om het kampioenschap
en uiteindelijk resulteerde dit een een fraai kampioenschap. Team 5 was een een sterke poule
ingedeeld en degradeerde uiteindelijk in de Klasse 6 en dit team zal nu aan de voorjaarscompetitie
2008 deelnemen als z.g. Duo-team 3 Team 6 leverde een uitstekende prestatie door 3e te worden in
een poule waarin de onderlinge verschillen in sterke minimaal waren en met een puntenaantal van 49
bleven
zij o.a. de teams van OTTV, IJsselvogels en ISV-Gouda voor! Duo-team 1 startte zwak en het herstel
vond in de tweede helft van de competitie plaats doch de degradatie was uit- eindelijk niet te
vermijden.
Terugblik najaarscompetitie 2007
JUNIOREN:
De jeugd deed het wederom uitstekend, het 1e team behaalde een vierde plaats in de Landelijke
KLasse B ; dit resultaat had mogelijkerwijs nog beter kunnen zijn
indien een vervelende blessure van Willem achterwege was gebleven.
Het 2e team, spelend in de afdeling West, in de klasse 4 werd fraai kampioen en liet de sterke teams
van de vereniging Tavernie en TTVA achter zich.
Het 3e team, eveneens uitkomende in de klasse 4 van de afdeling West, behaalde eveneens fraai het
kampioenschap en Joe uit dit team leverde persoonlijk een bijzondere prestatie door ongeslagen te
blijven.
Het 4e team , voor de eerste maal spelend in de competitie, behaalde een mooie 4e plaats in de
Pupillenklasse.
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