Terugblik najaarscompetitie 2012
SENIOREN:
De najaarscompetitie 2012 is wat eindresultaat aangaat redelijk positief te noemen:
TEAM 1 : Leverde een bijzondere prestatie en behaalde uiteindelijk een fraaie 2e plaats, in de
Hoofdklasse, achter het zeer sterke team 1 van de vereniging Vriendenschaar.
De geleverde persoonlijke prestaties, Eric 87%, Willem 59% en Danny 40%
droegen toe aan het behaalde resultaat.
TEAM 2 : Streed met team 4 van vereniging Avanti lang mee om het fel begeerde
kampioenschap en slaagde uiteindelijk niet in de opzet om kampioen te worden
doch werd uiteindelijk fraai 2e in de eindrangschikking.
TEAM 3 : Voldeed niet aan de gestelde verwachtingen, mede door de vele wisselingen van
de samenstelling van dit team, en belandde uiteindelijk op de laatste plaats in de 3e
klasse.
TEAM 4 : Behaalde een uitstekende 2e plaats, achter het zeer sterke team 9 van de vereniging
PITT /75, in de 5e klasse.
TEAM 5 : Handhaafde zich netjes , door 5e te worden, in de 5e klasse.
TEAM 1 : Streed met team 2 van de vereniging DFC alsmede met team 4 (DUO)
van de
vereniging HTV om het fel begeerde kampioenschap en dit kampioenschap werd
uiteindelijk daadwerkelijk behaald in de laatste speelronde.
Terugblik najaarscompetitie 2012
JUNIOREN:
De eindresultaten van de jeugdteams zijn goed en zelfs uitstekend te noemen.
TEAM 1 : Behaalde , na een felle strijd met team 1 van de vereniging HBM-Taveri , een
fraaie 2e plaats en dit resultaat is danken aan de geleverde prestaties van Geert,
Bart en in het bijzonder van de geleverde prestatie van Pawan die in deze
competitie ongeslagen bleef in zijn 23 gespeelde wedstrijden.
TEAM 2 : Spelende in de 3e klasse behaalde uiteindelijk, puntenaantal 10- 68, bijzonder
knap het kampioenschap. De spelers Corné(87%), Stefan(85%) en Taw Nay(40%)
waren uiteindelijk verantwoordelijk voor het behaalde kampioenschap.
TEAM 3 : Uitkomende in de 4e klasse behaalde wederom een goed resultaat door 5e te
worden in deze klasse.

