Zijn tegenstander maakte de partij uit in de 26e beurt. En Henk had vijf matchpunten gescoord, zodat
het kampioenschap een feit was. Terry Pakvis pakte hierna de volle twaalf punten tegen Herman de
Cock. Theo van Tol speelde de laatste partij tegen Arnold Wijnhoven. Theo verloor kansloos in 29
beurten. De laatste competitiewedstrijd werd verloren met 30-22. Het team heeft een ijzersterk
seizoen gedraaid. Vanaf de eerst speelronde de koppositie gepakt en deze de hele competitie niet
meer afgestaan. Dit team speelde voor het eerst competitie met twee ervaren spelers en twee
nieuwe spelers. Zij hebben als team een mooie prestatie neergezet om in hun eerste jaar de titel te
pakken in de C3 klasse van district Vlietlanden. De individuele prestaties zijn als volgt:Theo van Tol
speelde 15 partijen en werd halverwege het seizoen verhoogd met zes caramboles naar een aantal
van 47. Theo won 9 partijen, verloor er vijf en speelde een keer remise. Theo behaalde 156 punten.
Aad van Erkel speelde 13 partijen waarvan hij er 7 in winst omzette. Aad verloor ook vijf partijen en
behaalde 129 punten. Henk Tetteroo stond 11 keer in de opstelling. Henk heeft de meeste ervaring
als competitie speler en won 8 partijen en dit was goed voor 118 punten. Terry Pakvis mocht zeven
keer het groene laken betreden. Terry won er vijf en behaalde 74 punten. Tenslotte droeg Jan
v.d.Knijf ook zijn steentje bij aan dit kampioenschap. Jan behaalde in twee partijen 18 punten.
De eindstand na 16 speelronden:
1. De Beurs 5 497 punten.
2. De Nieuwe Brug2 475 punten.
3. De Beurs 4 472 punten.
4. ’t Groene Hart 1 471 punten.
5. Centrum-West 455 punten.
6. de kleine Confiance 451 punten.
7. de Nieuwe Brug 1 444 punten.
8. DVO’95 441 punten.
9. ‘t Groene Hart 2 427 punten.

