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In enerverend toernooi wordt Karin Wanink vijfde tijdens Gewestelijke finale. 
 

Wat een leuk toernooi om te organiseren. Gezelligheid en sportiviteit stonden voorop! Dat zijn de eerste 

woorden na afloop van de gewestelijke finale dames libre 2
e
 klasse bij Recreatiecentrum Slootermeer in Etten 

van wedstrijdleider Edwin Eggink van de organiserende vereniging Scholtenhof. 

 

Groot respect voor alle dames. Het is voor elke individuele speler niet makkelijk om in deze klasse te spelen. De 

moyenne grenzen van 0,00 tot 5,00 vergen elke wedstrijd weer opnieuw de opperste concentratie. Of je er nu 22 

moet maken of 83. Het zijn en blijven lastige partijen waarin iedereen van iedereen kan winnen. En dat bleek dit 

weekend ook wel. Ook leuk voor het publiek trouwens! 

 

Vrijdagavond ging het onvervalst van start. Zowel Pauline als Erna wonnen hun partijen met respectievelijk een 

moyenne van 3,60 en 3,30. Helaas voor Erna kan ze de rest van het weekend dit niet volhouden. Pauline bleef 

haar partijen winnen. Tor plotseling zaterdagavond de laatste partij tegen Karin werd verloren. De speelster uit 

Duiven speelde een mooie partij met ook nog eens de hoogste serie van zestien caramboles. Plotseling werd het 

spannend en hadden vier kandidaten nog kans op de overwinning. Zeker toen zondagochtend in de zesde ronde 

Pauline nogmaals verloor van Ingrid. 

 

De allerlaatste ronde moest uitsluitsel gaan brengen. Riek tegen Pauline, op dat moment de nummer 1 en 3. Op 

de andere tafel had Ingrid (nummer 2) nog een kans als zij haar partij tegen Erna zou winnen. Ondanks de 

hoogste serie van het toernooi 19 van Pauline speelde Riek ook haar laatste partij soeverein met winst in 22 

beurten en mocht zich daardoor terecht gewestelijk kampioen noemen. Ingrid bleef in een spannende partij 

overeind tegen Erna. Wederom netjes op haar gemiddelde zette ze haar laatste partij om in winst. Hiermee had 

ze haar tweede plaats gewaarborgd. Pauline werd daardoor derde. Riek en Ingrid we wensen jullie heel veel 

succes tijdens de Nationale finale van 29 april tot en met 1 mei 2016 in Woubrugge. 

 

Met dank aan Edwin Egging voor het verslag.  

 

 

Eindstand: 

  

 Deelnemers Vereniging Pnt Car Brt A.Moy P.Moy H.S. 

 

1 Riek Sloot Van Otten 12 278 186 1,49 1,86 12 

2 Ingrid van het Hof De Vijfsprong 11 239 213 1,12 1,84 8 

3 Pauline Gerritsen B.C.A. 8 473 189 2,50 3,60 19 

4 Monique Spaltman  Metropole 7 174 235 0,74 0,82 4 

5 Karin Wanink De Tol 6 279 183 1,52 2,94 16 

6 Bea Reinds-Hofman De Jordaan 6 111 220 0,50 1,10 7 

7 Ada Gerritsen B.C.A. 4 223 226 0,98 1,84 12 

8 Erna Dijkstra Nea Tocht 2 391 214 1,82 3,30 15 

 


