
Terugblik voorjaarscompetitie 2010 
  
SENIOREN: 
  
De voorjaarscompetitie 2010 is wat eindresultaat aangaat redelijk te noemen. 
De prestaties van 2  teams in de seniorencompetitie waren onvoldoende om de uiteindelijke  
handhaving in de desbetreffende klasse te bewerkstelligen  en de prestaties van de overige 5 
teams waren respectievelijk ruim voldoende c.q. voldoende om zich te handhaven. 
  
Team 1  Behaalde een laatste plaats met een puntenaantal van 25 en degradeerde hiermede uit  
              de Hoofdklasse. 
                 
Team 2  Leverde wederom een hevige strijd tegen degradatie en wist zich uiteindelijk, voor  
              het team van Dordrecht 5 en het team NN Rotterdam 1, te handhaven in de 2e Klasse. 
  
Team 3  Behaalde een goede 3e plaats achter de sterke teams van PITT 75/8 en AA- 
              Drink/FVT/7 doch voor de teams Het Centrum 6, DHC 7 en Atlantic 2 . 
                 
 Team 4  Behaalde een 6e plaats en degradeerde hiermede uit de 6e klasse. 
  
Team 5  Behaalde een 5 de e plaats en handhaafde zich hiermede in de 6e klasse. 
 
Duo-team 1   Streed tot de laatste wedstrijd mee voor het kampioenschap en werd uiteindelijk   
                      2e, met een punt achterstand, op de kampioen SIOK 2. Maarten Appel leverde  
                      een bijzondere prestatie door 19 partijen van de gespeelde 20 partijen te winnen. 
  
Duo-team 2   Bereikte de 5e plaats en realiseerde hiermede de beoogde handhaving. 
 
 
Terugblik voorjaarscompetitie 2010 
  
JUNIOREN: 
  
De eindresultaten van de jeugdteams zijn redelijk tot goed te noemen. 
  
Team  1  Behaalde een goede 4e plaats in de Promotieklasse. 
                 
Team  2  Spelende in de 2e klasse van de afdeling West  behaalde de 5 e plaats. 
  
Team  3  Spelende in de Pupillenklasse A; behaalde een   5e plaats. 
  
Team  4  Spelende in de Pupillenklasse B-Poule B; behaalde overtuigend het kampioenschap  
               met een puntenaantal van 77. 
  
Team  5  Spelende in de Pupillenklasse B-Poule A; behaalde een 5e plaats. 
  
Team  6  Spelende in de Pupillenklasse C; behaalde overtuigend het kampioenschap met een  
               puntenaantal van 83. 
 


