BVA Nieuws
Recent nieuws van uw BVA reporter

Dinsdag 22 mei 2018

Seizoen 2017-2018 zit er weer op.
Na 32 speelweken met 8 teams werd de laatste
speelavond afgesloten met een prijsuitreiking en
de gebruikelijke drankmuntjes en een schaal met
hapjes.
De teams Bos Schoonmaak en Duo de Vries
speelde de laatste speelavond tegen elkaar met
een punten verschil van 6 (nl.514-508) voor de
eerste en tweede plaats. Bos Schoonmaak won
met 26 tegen 2 en kon de eerste plaats opeisen.
Team Iniminimanimo (463 punten) speelde
tegen team De Prutsers (457 punten) om de
derde en vierde plaats. De Prutsers wonnen met
22-6 en verdiende daarmee de derde plaats.
De prijzentafel

De top 3 van de Dinsdag Duo
League op 22 mei 2018.
Van links naar rechts:
Team Duo de Vries (2de
plaats) (Bas en Dirkjan)
Team Bos Schoonmaak (1ste
plaats) (Ramon en Hennie)
Team De Prutsers (3de
plaats) (Bart en André B. ipv
Kitty).
Een ontspannen foto.

Nieuw was deze keer dat de gebruikelijke bekers
nu plaats hebben gemaakt voor medailles.

Op plek 3 eindigde Team De Prutsers (479 punten)
met Bart en Kitty als vaste spelers. André B.
speelde voor Kitty omdat die helaas niet kon.
Daarom ziet Kitty er op de foto anders uit dan je
zou verwachten. (Bedankt André voor de stand-in)

Op plek 2 eindigde Team Duo de Vries (510
punten) met Bas en Dirkjan.
Gefeliciteerd heren. Volgend jaar beter?
Al scheelde het niet veel vanavond. Iedereen heeft
wel eens een mindere speelavond. Alleen kwam het
nu niet zo goed uit.

Op plek 1 eindigde Team Bos Schoonmaak (540
punten) met Ramon en Hennie.
Proficiat heren met deze mooie prestatie.

Heidi had dit seizoen de hoogste game gegooid bij
de dames (225) en laat op de foto hiernaast de
bijbehorende trofee zien.

En Bart had dit seizoen de hoogste game gegooid
bij de heren (247) en tevens de hoogste serie (817).
Vandaar de beker en de medaille
Kitty had ook de hoogste serie bij de dames gegooid
maar door afwezigheid kon er geen foto worden
gemaakt

Cynthia is uiteindelijk als derde geëindigd bij de
dames met een gemiddelde van 155,10.
De eindspurt voor een hoger gemiddelde werd wat
laat ingezet dit seizoen maar de trend is stijgende.

Grada behaalde met een gemiddelde van 158,32 de
tweede plek.
Ze doet hier de officiële 2de plaats pose. Zo doe je
dat. De medaille hangt er trouwens ook keurig bij.

Kitty (hier vertegenwoordigd door teamgenoot
André B.in zijn weergaloze Kitty imitatie) behaalde
de eerste plaats bij de dames met een zeer fraai
gemiddelde van 170,40.
Proficiat Kitty

En bij de heren…..
Ramon veroverde de derde plaats middels een
gemiddelde van 176,30.
Zeker niet slecht te noemen.

Dirkjan showed hier, iet wat verlegen lijkt het, de
medaille voor de tweede plaats heren met een
gemiddelde van, net iets meer dan die van Ramon,
177,13.

En het is Bart die, naast al die andere prijzen, ook
nog eens de eerste plaats bij de heren wist te
bemachtigen middels een gemiddelde van 179,91.
Proficiat Bart.

Eindstand DiDuo’s seizoen 2017-2018

* Team standen *
1 5 Bos Schoonmaak
2 8 Duo de Vries
3 4 De Prutsers
4 2 Iniminimanimo
5 7 Ballorig
6 3 Fire Balls
7 1 Yellow Team
8 6 Debet & Credit
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De top 3 van de Dinsdag Duo League op 22 mei 2018.
Van links naar rechts:
Team Duo de Vries (2de plaats) (Dirkjan en Bas)
Team Bos Schoonmaak (1ste plaats) (Hennie en Ramon)
Team De Prutsers (3de plaats) (Bart en André B. ipv Kitty).
Een officiële foto zoals gebruikelijk. Proficiat allemaal heren !!!
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