Duvel 2 winnaar 2012
Zaterdag 10 maart was het dan eindelijk zover.
De eerste onderlinge wedstrijd tussen duvel 1 en duvel 2, werd als
eerste gewonnen door duvel 2. Een zeer geslaagde avond voor beide
teams. Waarbij bijna alle teamleden aanwezig waren. Op biljart 1
werd gespeeld tussen Willy en Herman Buijs. Waarna in een zeer
lange strijd Herman spelend voor duvel 2 de winnaar werd. Op dat
moment speelde op biljart 2 Ruud van de Perk tegen Arno Koolen
daar leek het erop dat ook Arno Koolen zou gaan winnen maar zeer
knap kwam Ruud van de Perk spelend voor duvel 1 zich naar de
overwinning toe. Daarna was het de beurt aan Johan Feytel en Peter
van Everdink op biljart 1. Daar was het onze nieuweling Peter van
Everdink spelend voor duvel 2 die won. Op dat moment speelde Rene
Dam spelend voor duvel 2 een zeer goede partij tegen Edwin Koolen.
Na deze wedstrijden was het de beurt aan Piet Koolen en Leon van
der Weegen op biljart 1. Daar was het Piet Koolen die met een mooie
serie de winst pakte voor het eerst team. Maar op biljart 2 was het
verschil te groot. Daar was het Ad Melisse die zorgde dat het tweede
team verder uitliep tegen Frits Hoogenboom. De laatste wedstrijden
moesten beslissen wie er kampioen werd. Peter Suikerbuik zorgde
dat het nog spannend werd op biljart 1 tegen Bas Verdult. Maar het
verschil was eigenlijk al gemaakt door een goed spelende Rene Dam
en Ad Melisse voor duvel 2. Toen ook nog eens op biljart 2 gewonnen
werd door Peter Brouwers van Wilfred Buijzen met een klein verschil
was het uiteindelijk duvel 2 die wonnen met 73.858 tegen de 69.687
van de duvel 1.
Herman en Willy bedankt voor de lekkere hapjes en het schenken van
de mooie wisselbeker.
En duvel 1 volgend jaar zijn jullie misschien wel aan de beurt.

