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Donderdag 24 mei 2018

Seizoen 2017-2018 zit er ook weer op voor de
DoDuo’s .
Na 32 speelweken met 9 teams werd de laatste
speelavond afgesloten met een prijsuitreiking
en de bijbehorende drankjes en hapjes.
Voor de verandering en ook beetje als
bezuiniging is een deel van de gebruikelijke
bekers vervangen door medailles.

De prijzentafel

De top 3 van de Donderdag
Duo League op 24 mei 2018.
Van links naar rechts:
Team Heras (2de plaats)
(André en Sandra)
Team Bos Schoonmaak (1ste
plaats) (Willem en Hennie)
Team vd Graaf Accountancy
(3de plaats) (Elly en Tiny).
.

Op plek 3 eindigde Team vd Graaf Accountancy
(541 punten) met Elly en Ger als vaste spelers. Tiny.
speelde voor Ger omdat die helaas niet kon
vanavond
Dus we zien hiernaast Elly en Tiny. Zo te zien zijn
ze blij met het behaalde resultaat.

Op plek 2 eindigde Team Heras (552 punten) met
Sandra en André.
Gefeliciteerd .
Het scheelde trouwens maar 4 wedstrijdpunten met
nummer één. Een eerste plaats had zomaar gekund.

Op plek 1 eindigde Team Bos Schoonmaak (556
punten) met Willem en Hennie.
Proficiat heren met deze mooie prestatie.
Dat Bos Schoonmaak in beide huisleagues nummer
één geworden is is een behoorlijke prestatie.

Elly had dit seizoen de hoogste game gegooid bij de
dames (224).
En dat is nog niet alles, ook de hoogste serie (751)
Elly gaat onmiskenbaar steeds beter.

Net als Elly heeft Ramon dit seizoen zowel de
hoogste game (256) als de hoogste serie (853).
Vandaar de twee bekers.

Cynthia is wederom als derde geëindigd bij de
dames, net als bij de DiDuo’s, met een gemiddelde
van 148,44.
Ook hier werd de eindspurt voor een hoger
gemiddelde wat laat ingezet dit seizoen maar de
trend is ook hier stijgende.

Ger werd tweede met een gemiddelde van 154,98
bij de dames maar aangezien ze niet aanwezig was
werd de prijs door Elly in ontvangst genomen.
Elly kon gelijk blijven staan omdat ze zelf de eerste
plaats had bemachtigd met een gemiddelde van een
fraaie 161,35

En bij de heren…..
Melvin veroverde de derde plaats middels een
gemiddelde van 167,77.
We zien Melvin steeds beter gooien. De 200+
games worden bijna met een niet te stoppen
regelmaat gegooid.

Ramon heeft bij de heren de tweede plaats weten te
behalen middels zijn gemiddelde van, jawel, 178,01

En dan hebben we hier de topper bij de heren.
André werd eerste met een hoog gemiddelde van
180,58.
Hij heeft een slechte avond als er geen 700+ serie
gegooid wordt. Zo is het toch André?

Eindstand DoDuo’s seizoen 2017-2018

* Team standen *
1 2 Bos Schoonmaak
2 1 Heras
3 7 vd Graaf Accountan
4 3 Veni Vidi Strike
5 4 Post Uiterweer
6 6 De Groentjes
7 9 Uh
8 5 Split Happens
9 8 B-Team
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De top 3 Heren van de Donderdag Duo League op 24 mei 2018.
Van links naar rechts:
Melvin (3de plaats)
André (1ste plaats)
Ramon (2de plaats).
Proficiat heren !!!
PS een foto van de top 3 Dames was niet mogelijk omdat Ger niet aanwezig was.
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