
WINST VOOR SIMON KLAVER BIJ DUCDALFTOERNOOI  

In het laatste weekend van oktober is het eerste toernooi van het seizoen gespeeld en zoals 

bekend is dat het Ducdalftoernooi. 

Traditioneel is het een dubbeltoernooi, dus na de voorronden volgde allereerst de 

dubbelfinale. Een halve competitie met 4 teams waarbij je samen één game gooit, dus je moet 

wel bij de les blijven. 

Van de 6 wedstrijden werden er 5 beslist in het laatste frame. Cor en Marijke deden dat het 

best en waren het meest constante team. Ze wonnen drie keer en werden daarmee kampioen. 

Mieke en Simon gooiden een gelukkige finale en dat bracht ze de tweede plaats. Maar die had 

net zo goed voor onze jeugdspelers Jorik en Robbe kunnen zijn. Of voor de titelverdedigers, 

Belinda en Karin, want de verschillen waren minimaal. 

Daarna volgde de individuele finale met het inmiddels bekende afvalsysteem: beginnen met 

vier op een baan en elke game valt de laagste af. De laatste vier overgebleven finalisten 

strijden om de titel. 

In de eerste ronde viel, toch verrassend, Karin al af. In de tweede ronde Christiaan en de 

runner-up van de afgelopen 2 edities, Erwin. 

De derde game leverde met name de strijd op om de titel bij de dames. Er bleven er nog 2 

over en ze werden beide uitgeschakeld. Belinda had niet een geweldige game, terwijl Marijke 

er flink voor moest strijden. Ze legde het af in het laatste frame, maar was wel winnares van 

die grote wisselbeker. 

In de finale was het toch echt de laatste loodjes voor een enkeling. Dirk was er klaar mee en 

kreeg geen scores meer uit zijn handen. Hij werd 4e, terwijl voor Rob de strijd tegen Marijke 

er te veel aan was. De pijp was leeg en plaats drie was zijn deel. 

Het ging dus tussen Simon en een van zijn pupillen, Jorik. Het verschil in handicap was iets 

meer dan 100, maar Simon begon met 5 strikes. Jorik gooide een prima toernooi, maar daar 

had hij niet van terug. Maar als jeugdlid tweede worden in dit veld is een compliment waard. 

Simon ging als eerste naar de finale, gooide met 276 de hoogste game van het toernooi en had 

er in de eerste game van de finale gewoon uit kunnen liggen. Maar daarna kwam hij eigenlijk 

niet meer in de problemen en won hij het toernooi wat hij zo graag wilde winnen. 

Edwin vd Velde reikte namens De Ducdalf de prijzen uit en zo werd een geslaagd toernooi 

afgesloten. 


