Terugblik voorjaarscompetitie 2008
SENIOREN:
De voorjaarscompetitie 2008 is qua eindresultaat goed verlopen. De prestaties van alle 8
teams in de seniorencompetitie waren voldoende om handhaving in de desbetreffende klasse
te bewerkstelligen voor de komende najaarscompetitie 2008.
Team 1 behaalde, na het behalen van een fraaie 2e plaats in de najaarscompetitie
2007, wederom een uitstekende 2e plaats in de 1e klasse.
Team 2 leverde een hevige strijd tegen degradatie met team 7 van Vriendenschaar en team
7 van Noad en wist zich in de laatste wedstrijd tegen Noad 7 veilig te stellen.
Team 3 behaalde een voortreffelijke 2e plaats acher het bijzonder sterke team 2 van de
vereniging Bergschenhoek
Team 4 , behaalde na een zwakke eerste competitiehelft, uiteindelijk een fraaie 4e plaats.
Team 5 leverde wederom een uitstekende prestatie door 3e te worden.
Duo-team 1 leverde een uitstekende prestatie en behaalde een mooie 2e plaats achter het
kampioensteam 1 van de vereniging Rtc doch voor het sterke team 1 van de
vereniging Smash(M).
Duo-team 2 , voor eerste keer uitkomende in de Duo-competitie, behaalde in de 4e klasse een
fraaie 3e plaats met een puntenaantal van 25 en versloeg de uiteindelijke
kampioen 21-Up(puntenaantal 35) 2x met de cijfers 3-2!
Duo-team 3 , eveneens voor de eerste keer uitkomende in de Duo-competitie, werd bijzonder
fraai 2e achter het kampioensteam 9 van de vereniging Alexandria 66.
Terugblik voorjaarscompetitie 2008
JUNIOREN:
De jeugd deed het wederom uitstekend, het
1e team behaalde een goede 3e plaats in de Landelijke KLasse B.
Het
2e team, spelend in de 3e klasse van afdeling West, werd fraai 3e en liet het sterke team 4 van
de vereniging Tavernie en Sliedrecht SP 2 achter zich.
Het
3e team, eveneens uitkomende in de 3e klasse van de afdeling West, behaalde bijzonder fraai
het kampioenschap en liet het team 4 van de vereniging Dordrecht om de titelrace
achter zich.
Het
4e team , uitkomende in de Pupillenklasse DE , behaalde op fraaie wijze het kampioenschap
en Bart uit dit team leverde persoonlijk een bijzondere prestatie door ongeslagen te
blijven.

