
Terugblik najaarscompetitie 2011 
  
SENIOREN: 
  
De najaarscompetitie 2011 is, wat eindresultaat aangaat, tamelijk positief te noemen. 
  
De prestatie van team 1 in de reguliere seniorencompetitie, na hun terugkeer in de 
Hoofdklasse, is goed te noemen en resulteerde in een fraaie 3e plaats in deze klasse. 
  
De prestatie van team 2 is eveneens goed te noemen en dit team miste  
op de valreep, na  de tegenvallende uitslag van 5-5 tegen HBM-Taveri 3, 
uiteindelijk het kampioenschap en behaalde tenslotte een fraaie 2e plaats achter de kampioen 
AA-Drink/FVT 4. 
  
De prestaties van team 3-4 en 5 waren ruim voldoende om zich te handhaven en voldeden aan 
de gestelde verwachtingen. 
  
Ons Duo-team 1 leverde een felle strijd tegen degradatie met de teams 5-3 en 1 van de 
verenigingen Dordrecht-Shot en HBM-Taveri en uiteindelijk behaalde dit team een 5e plaats 
en werd aldus degradant. 
  
TEAM 1 : Leverde een hevige strijd met Dordrecht/2 en het team van Vriendenschaar/3 om  
                  de fel begeerde 3e plaats en dit gelukte hen ook uiteindelijk. 
                 
TEAM 2 : Streed lang mee om het kampioenschap doch behaalde uiteindelijk een fraaie 2e  
                  plaats, met een achterstand van 2 punten, op het daadwerkelijke kampioensteam 4  
                  van de vereniging AA-Drink/FVT. 
  
TEAM 3 : Behaalde vrij gemakkelijk een mooie 3e plaats in de 5e klasse. 
  
TEAM 4 : Handhaafde zich  netjes  in de 5e klasse. 
  
TEAM 5 : Leverde wederom een goede prestatie en behaalde uiteindelijk een mooie 4e plaats  
                  in de 6e klasse. 
  
DUO 1   : Degradeerde na een hevige strijd met de teams Dordrecht/5-Shot ‘65/3 en HBM- 
                 Taveri/1 uit de 3e klasse. 
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JUNIOREN: 
  
De eindresultaten van de jeugdteams zijn goed en uitstekend te noemen. 
  
TEAM 1 : Behaalde een fantastisch kampioenschap met het fraaie   
                  puntenaantal van 82 uit 10 wedstrijden. 
                    

TEAM 2 : Spelende in de 4e klasse en behaalde een uitstekende 2e plaats   
                  in deze klasse. 
  

TEAM 3 : Eveneens spelende in de 4e klasse behaalde, gelijk team 2,   
                  eveneens een uitstekende 2e plaats. 
  

TEAM 4 : Behaalde een fraaie 3e plaats bij de Pupillen C  door onder  
                  ander de teams van de verenigingen Papendrecht/5 – Serve 71/4   
                  en Shot ‘65/10 achter zich te laten. 
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