Terugblik voorjaarscompetitie 2012
SENIOREN:
De voorjaarscompetitie 2012 is wat eindresultaat aangaat tamelijk positief te noemen.
De prestatie van team 1 in de reguliere seniorencompetitie was onvoldoende om zich “direct”
te kunnen handhaven in de Hoofdklasse. De eertijds bereikte 3e plaats uit de najaarscompetitie
2011 bleek als huzarenstukje helaas niet haalbaar en uiteindelijk behaalde dit team de 5e
plaats en werd aldus “voorlopig” als degradant gemeld!
De prestatie van team 2 is bijzonder goed te noemen en dit team behaalde uiteindelijk fraai
het beoogde kampioenschap.
De prestaties van team 3-4 en 5 waren ruim voldoende om zich te kunnen
handhaven en voldeden aan de gestelde verwachtingen.
De prestatie van ons team 6 is eveneens bijzonder goed te noemen en dit team werd
uiteindelijk verdiend kampioen.
TEAM 1 : Leverde een hevige strijd tegen de degradatie met team 3 van De Treffers(R), team
2 van Vriendenschaar en team 5 van Scyedam en uiteindelijk behaalde team 1 de
5e plaats.
TEAM 2 : Streed met team 1 van Oude Tonge, tot de laatste speelronde, om het fel begeerde
kampioenschap en slaagde er uiteindelijk in het kampioenschap daadwerkelijk te
behalen.
TEAM 3 : Handhaafde zich uiteindelijk in de laatste wedstrijd, na de
gedenkwaardige overwinning van 9-1 op het team 4 van SVN,
alsnog in de 3e klasse.
TEAM 4 : Handhaafde zich netjes in de 5e klasse.
TEAM 5 : Leverde wederom een goede prestatie en behaalde uiteindelijk wederom een
mooie 4e plaats in de 5e klasse.
TEAM 6 : Streed met team 2 van Spinmill en team 8 van de vereniging TOP om het fel
begeerde kampioenschap en dit kampioenschap werd uiteindelijk tenslotte
daadwerkelijk behaald.
Terugblik voorjaarscompetitie 2012
JUNIOREN:
De eindresultaten van de jeugdteams zijn goed en zelfs uitstekend te noemen.
TEAM 1 : Behaalde , na een felle strijd met team 5 van de vereniging Shot
’65 , een fraaie 2e plaats met een puntenaantal van 8-58, achter
de kampioen Shot ’65 met een puntenaantal van 8-61.
TEAM 2 : Spelende in de 4e klasse behaalde met overmacht, puntenaantal
10-89, overtuigend het kampioenschap.
TEAM 3 : Eveneens spelende in de 4e klasse behaalde wederom een
uitstekende 2e plaats.
TEAM 4 : Behaalde een goede 4e plaats bij de Pupillen B door het team 4
van de vereniging Papendrecht achter zich te laten.

