Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2017-2018
Een goed begin is het halve werk, maar dat gold helaas niet voor de start van dit seizoen. Nog voordat de
competitie begon was HPSV 1 genoodzaakt zich terug te trekken, waardoor er begonnen werd met slechts
44 teams in een ongelijke verdeling van het aantal teams per klasse, t.w. 8 in de ereklasse; 9 in de
overgangsklasse; 8 in de 1e klasse, 10 in de 2e klasse en 9 teams in de 3e klasse. Heel graag had het
bestuur hier evenredige aantallen gezien. Lichtpuntje was dat we dit seizoen geen verenigingen zijn
kwijtgeraakt, zodat het aantal bij de U.B.T. aangesloten verenigingen op 10 bleef staan. De competitie
duurde van oktober 2017 t/m maart 2018 en de P/D-wedstrijden werden in een sportieve en gezellige
sfeer gespeeld op donderdag 5 april 2018 bij SALM in Wateringen.
Ereklasse: Sinds Matthieu Wegh zich bij het eerste team van TTVB aansloot, maakte dit team een grotere
kans op de koppositie dan in de voorafgaande jaren en dat heeft TTVB 1 ook bewezen door kampioen te
worden. In de eerste helft van deze competitie was er nog sprake van een strijd in de “top-3” (TTVB 1/SVGT
1/SALM 1), maar bij het naderen van de laatste wedstrijden werd de afstand in het aantal gewonnen
wedstrijden steeds groter (112/97/83 van de 140), terwijl SALM 2, EOB 1 en SDU 1 (73/70/58) eindigden in
de middenmoot. SDU 2 (41) verloor de P/D-wedstrijd tegen TVZ 2 met 3-6, waardoor SDU 2 degradeert en
voor SVGT 2 (26) was het doek eigenlijk al na de eerste helft “gevallen”, al was dit wel wat geflatteerd
omdat een behoorlijk aantal wedstrijden “kantje boord” verloren werden.
Overgangsklasse: Het reeds jarenlang goed spelende team van SALM 3 (110 punten uit 160 wedstrijden)
slaagde er dit seizoen in om kampioen te worden met in het kielzog de teams TVZ 2 (98) en TVZ 1 (97).
Doordat TVZ 2 één puntje meer behaalde dan hun clubgenoten mochten zij de P/D-wedstrijd spelen tegen
SDU 2, wat TVZ 2 een promotie opleverde naar de ereklasse. De overige teams: TVZ 1, TTVB 2, VVV 1, SALM
4 en SDU 3 behaalden 83 t/m 67 winstpunten en wisten zich hiermee netjes te handhaven in de
overgangsklasse. Helaas pakte dat voor VEW 1 (63) en SALM 5 (48) anders uit. VEW 1 verloor de P/Dwedstrijd in een zeer spannende strijd van SEL 1 (4-5). VEW 1 degradeert hierdoor en SALM 5 mag als
degradant volgend seizoen weer hoge ogen proberen te gooien in de 1e klasse.
1e klasse: Zo afgetekend als het puntenverschil was in de eerder genoemde klassen, zo nipt waren de
verschillen in deze klasse. Het hing allemaal, zowel boven- als onderaan, om de scores in de laatste
wedstrijden. TVZ 3 (94 punten uit 140) werd kampioen en SEL 1 (als 2e geëindigd met 93) won de P/Dwedstrijd van VEW 1, waardoor TVZ 3 en SEL 1 promoveren naar de overgangsklasse. TTVB 3 (92) volgde op
de voet en tezamen met SALM 6 (68), EOB 2 (60) en VEW 2 (55) wisten zij zich ruimschoots veilig te stellen
in de 1e klasse. SVGT 3 (50) won de P/D-wedstrijd nipt (5-4) van SALM 7 en VVV 2 (48) degradeert helaas
weer terug naar de 2e klasse.
2e klasse: Ook in deze klasse was het aanvankelijk “stuivertje wisselen” m.b.t. de koppositie, welke nogal
eens veranderde. Toch wist TTVB 4 deze met 125 punten uit 180 wedstrijden te bereiken en werd daarmee
de kampioen. Tussen de nummers 2 (SALM 7) en 3 (SVGT 4) was het verschil slechts 3 punten, zodat SALM
7 (116) de P/D-wedstrijd mocht spelen, welke zij helaas in de allerlaatste partij verloren van SVGT 3. SVGT 4
(113), VVV 3 (109), HPSV 2 (100), TVZ 4 (83), SDU 4 (80) en SVGT 5 (68) hebben hun plek in deze klasse
kunnen behouden, terwijl EOB 3 (57) de P/D-wedstrijd met 8-1 wist te winnen van SALM 9 en dus mag
blijven spelen in de 2e klasse. TTVB 5 (48) degradeert en gaat het voorlopig weer een jaartje in de 3e klasse
proberen.
3e klasse: Ook in deze klasse was er sprake van een kopgroep, nl. VEW 3 (111 punten uit 160 wedstrijden),
SALM 9 (109) en SALM 8 (107). Tot de laatste wedstrijden aan toe was het spannend, doch VEW 3
promoveert als kampioen naar de 2e klasse. SALM 9 verloor de P/D-wedstrijd van EOB 3 en de overige
teams: TVZ 5 (96), SVGT 6 (78), VVV 4 (71), VVV 5 (63), SDU 5 (43) en SVGT 7 (42) hebben weer hun beste
beentje voorgezet om wat hoger op de ranglijst te eindigen, wat helaas niet altijd lukte.

Eindresultaten: Kampioenen:

Degradanten:

Ereklasse:

TTVB 1

SVGT 2 en SDU 2 na verlies van de P/D-wedstrijd

Ov.klasse:

SALM 3

SALM 5 en VEW 1 na verlies van de P/D-wedstrijd

1e klasse:

TVZ 3

VVV 2

2e klasse:

TTVB 4

TTVB 5

3e klasse:

VEW 3

-----

Hartelijke felicitaties voor alle kampioenen en promovendi.

Een fijne zomervakantie toegewenst,

Jeannette van der Valk, 1 mei 2018

