De Generale is gespeeld, op donderdag 3 mei en 7 en 9 mei.
Op donderdag 3 mei is er begonnen aan de eerste van drie avonden finale algeheel kampioenschap
2017/2018.
De eerste avond was ik niet aanwezig door privé omstandigheden. Daar deed zich het probleem
voor dat er iemand dat er iemand niet op de derde dag mee kon doen. Wat ik wel jammer vind is dat
je al heel lang weet dat er een algeheel kampioenschap word gehouden op het einde van het
seizoen, en je er dan niet voor vrij kunt maken. En wat mij dan ook opviel is dat iedereen maar komt
wanneer hij dat wil. Dan wil ik de passage bedanken voor de organisatie van de finale. Schrijvers en
tellers 80 plussers bedankt. Graag de muziek die er werd gedraaid een klein beetje zachter had wel
gekund, dan hoor je ineens weer geluiden van meer dat hoort bij de NVBV. Ik vind van niet.
Maar ik wil graag de kampioenen feliciteren met het behalen van de finale.
De maandag werd een rommelige avond en dat is ook heel jammer er was gedag van spelers dat niks
met de finale te maken had en dat zal dan ook niet meer getolereerd worden in de toekomst. Ik vind
dan ook als je met 4 of 5 spelers speelt er ook iedere avond om half acht moet zijn. Daar speel je de
finale voor.
Op de laatste avond werden de prijzen verdeeld dat wil zeggen iedereen had nog kampioen kunnen
worden, Maar de partij van Tess op maandag avond was van cruciaal belang want had ze die verloren
dan was het bijna beslist geweest en dan had Tapperij Teun al bijna het kampioenschap binnen, maar
het liep allemaal anders.
Op de laatste avond moesten er nog 4 partijen gespeeld worden, de eerste partij werd dan gespeeld
en dat was Tess van Mossel tegen Wim van de Berg, maar die dekselse Tess sloeg toe in de laatste 4
brt. Met 4, 0, 4 en een slot serie van 6 car. van harte. Dat bracht de stand op dat iedereen nu nog
kampioen kon worden. De volgende partij ging Tussen G. Berkhof en J van de Wal, dat door Berkhof
werd gewonnen 45 om 47 waar van de wal er 55 moest en Berkhof zijn 47 car. al had gehaald. Dan
was de stand dat B.V. Emst de eerste 2 wedstrijd pnt binnen had. De volgende partij ging tussen
Henk Jans en Pouwel van Diepen die Pouwel won in 67 om 59 en 31 brt. Hier werd de wedstrijd 4-4
dus ieder 1 wedstrijd pnt. Dan moest er nog een partij gespeeld worden, die van Tim van Egteren
tegen Bennie Kruisweg. Als wedstrijd leider wist ik al dat B.V Emst kampioen was, want ze stonden
met 4-2 voor , dus bij winst van Tim kon het alleen maar gelijk worden. Maar Kruisweg won van Tim
32 om 54 in 35 brt.
Dus algeheel Kampioen B.V. Emst 4 wedstrijd pnt. 2e de Sporthoek 1 wedstrijd pnt en 0.897
carambole percentage van 89.7 en derde Tapperij Teun die eerst op koers lag om kampioen te
worden maar werd dus derde met 1 wedstrijd pnt en een carambole percentage van 85.2 Dus een
Tess was wel de dame die een beslissend aandeel had.
Dan werd de avond door de voorzitter Gert Veldhuis afgesloten om de kampioenen te huldigen
Wedstrijdleider Bert Spijker

