
Finale Kader 38/2 4e klasse 

 

Het blijft een lastig maar vooral mooi spelletje, dat Kader 38/ 2, vertelde 

Paul Wansink voorzitter van de organiserende B.V. Wieringermeer'85 bij de 

prijsuitreiking. 

Door het te doen zie je de moeilijkheidsgraad van het spel , veel van ons 

kaliber speelt het veel te hard. 

Des te meer krijg je waardering voor de spelers die het wél goed onder 

controle hebben. 

Maar er werd door iedereen heel sportief gespeeld. Ook een grote waardering 

voor de 8 arbiters die de wedstrijden in goede banen hebben geleid. 

Vaak ondergewaardeerd zijn de over 3 avonden 12 schrijvers van de 

vereniging, ook hun bijdrage werd gewaardeerd door de vereniging maar ook 

door de spelers. 

Het waren sportieve- en gezellige avonden en binnen de grenzen van de 

mogelijkheden werd er goed gespeeld. 

Vrijdagavond was een spannende avond 3 spelers konden nog Kampioen worden er 

werd gestreden tot en met de laatste partij. 

Hoe iedereen ook zijn best deed, 3 spelers met 12 matchpunten staken ver 

boven de andere spelers uit. 

Uiteindelijk trok René Visser aan het langste eind met o.a. de kortste 

partij van 4 beurten en werd door zijn gemiddelde van 5. 97 met een hoogste 

serie van 28 Kampioen. 

2e werd Richard Stroet, die in zijn laatste partij nog even wilde laten zien 

dat hij het spelletje goed onder controle had. Totaal gemiddeld 5.48 

Alleen dat het nu juist mij moest overkomen om in 1 beurt gelijk een serie 

van 39 neer te leggen vond ik minder leuk, maar mooi gespeeld vond ik het 

zeker en dan verliezen vind ik geen probleem, Klasse Richard! 

3e werd Pieter v/d Hoek met een hoogste serie van 35 en een gemiddelde van 

4.75 . Pieter speelt rustig en technisch een genot om naar te kijken. 

René en Pieter gaan als afgevaardigde van ons District NWN naar, zo het er 

nu uitziet, Woubrugge voor het Gewestelijk Kampioenschap. Richard heeft zich 

als reserve opgegeven. 

 

Paul Wansink, voorzitter 

B.V. Wieringermeer'85 


