Verslag gewestelijke finale 3e klasse libre.
In de 1e ronde speelde Johan Hilderink zijn beste partij van het toernooi met
winst in 16 beurten van Jaap de Smit moy 4.37 en een hoogste serie van 19.
Ook Erwin Kleine ,Mans Siwes en Nienke Pothoven wonnen hun 1e partijen.
In de 2e ronde speelde Erwin een partij van 3.04 met een serie van 13 ook
Nienke en Mans wonnen maar Johan verloor van Dennis die zijn 1e punten
pakte
In ronde 3 wonnen Nienke ,Mans en Erwin en kwamen alle 3 op 6 punten
Johan had er 4 en Dennis 2
In ronde 4 Verloor Erwin in een slechte partij van hem van Dennis in 32 beurten
hij maakte een serie van 16 dus in 31 beurten 43 punten ook Nienke verloor en
wel van Arjen en er was ook winst voor Johan en Dennis .
In ronde 5 verloor Mans zijn 1e partij van Nienke en won Dennis van Jaap en
Chris haalde zijn 1e punten in een gevecht tegen Arjen 70 om 69 Johan verloor
van Erwin met als resultaat 3 spelers op 8 punten Mans ,Erwin en Nienke en 2
op 6 Johan en Dennis spanning genoeg.
in de 6e ronde won Arjen van Dennis hij kreeg er 61 mee en Chris van Jaap in
33 beurten in de partij van Mans tegen Johan had Mans een inzinking en hij
verloor van Johan in 23 beurten die 3.04 speelde de laatste partij van ronde 6
werd gewonnen door Erwin 70 tegen 67 bij een schijnbaar hopeloze
achterstand van 57 punten voor Erwin en Nienke 36 maakte ze in beurt 22 4
punten in beurt 23 Erwin 1en Nienke 11 en in beurt 24 Erwin 0 enNienke 16
dus in 3 beurten 31 punten stand was nu Erwin 58 Nienke 67 maar met een
mooie serie van 12 besliste Erwin de partij in zijn voordeel.
Rond 7 brengt altijd de beslissing en bij de start hiervan had Erwin 10 punten
Nienke ,Mans en Johan 8 op beide tafels dus spannende partijen , uiteindelijk
werd Erwin Kleine kampioen van het gewest hij versloeg Mans Siwes in 21
beurten moy 3.50 hoogst serie 14 Mans kreeg er 45 mee hij scoorde ook een
serie van 14. Op de andere tafel verloor Johan Hilderink van Nienke Pothoven
die met dit resultaat de 2e plaats behaalde.

