COR WILLEMS WINT DUCDALFTOERNOOI
Verrassende winnares bij dames

In november is het eerste toernooi van het seizoen gespeeld en zoals gebruikelijk is dat het
Ducdalftoernooi.
Van oudsher is het een dubbeltoernooi, dus na de voorronden volgde eerst de dubbelfinale.
Een halve competitie met 4 teams waarbij je samen één game gooit, dus je moet wel bij de
les blijven.
Henk en Dave van Wezep wonnen een paar keer nipt, maar wel alle drie keer. Daarmee
werden ze kampioen. Na vader en zoon eindigden vader en dochter Gerd-Jan en Tessa
Visser op plek 2. Theo Nijboer en René de Rond werden op hun tandvlees derde, net voor
de Vinkjes, Sander en Jasper.
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 titelverdedigster Marijke Willems al af, samen met 2 van de
dubbelfinalisten. Een ronde later ging de andere titelverdediger, Simon Klaver, er uit,
waarmee er twee nieuwe namen in de bekers gingen komen.
Bij de laatste 8 waren nog twee dames, waarvan er één heel verrassend was. René
IJszenga zocht een dubbelpartner en vroeg zijn dochter Kayla. Zij overleefde zelfs de “halve
finale” en was daarmee de laatste dame in het toernooi. Deze wisselbeker werd dus
gewonnen door een speelsters die slechts een paar keer recreatief gebowld had. Het kan
verkeren.
In de finale werd ze 3e, net voor haar vader die vierde werd. Tweede werd, ook tot zijn eigen
verbazing, Theo Nijboer. Maar op Cor Willems stond de laatste game geen maat. Kroop hij in
de eerste finalerondes nog een paar keer door het oog van de naald, die laatste game perste
hij er een fraaie 235 uit. Daar hadden de anderen geen antwoord op en zo kwam de beker
van de heren op de plek te staan waar de beker van de dames net weg kwam: bij de familie
Willems op de schoorsteenmantel.

