Biljartkring Cranendonck
BVM 2 Teamkampioen Klasse 1 2019 – 2020

V.l.n.r. Tonnie Clement, Harry Verhagen, Harry Geilenkirchen
In totaal 8 deelnemende teams namen het tegen elkaar op in een competitie over
totaal 21 speelronden.
Tot en met de ronde 7 speelde het team met nogal wisselend resultaat waarbij zij op
de ranglijst afwisselend de plaatsen 1 t/m 5 bezetten.
Vanaf de 8e t/m de 14e speelronde begon het team gestaag aan een opmars naar de
top waarbij zij steeds genoteerd stonden op de plaatsen 1 t/m 3 waarbij de strijd om
eerste 3 plaatsen vooral werd gevoerd door de teams BVM2, B.V. Gastel 1 en De
Meulen1 die die alle 3 afwisselend de ranglijst aanvoerde.
Van af ronde 15 kwam BVM 2 echter pas echt op stoom en eiste steevast iedere
ronde de 1e plaats voor zich op waardoor bij insiders sterk de indruk was ontstaan dat
zij wel het kampioenschap zouden gaan winnen.
Het venijn zat hem echter in de staart want in de voorlaatste ronde scoorden zij
slechts schamele 20 van max 45 punten notabene tegen zusterteam BVM 1.
Met nog slechts 1 ronde voor de boeg werden zij hierdoor dan ook voorbijgestreefd
door het team De Meulen1 terwijl de voorsprong op B.V. Gastel 1 was geslonken tot
slechts 1 punt.
De spanning was dan ook te snijden voor aanvang van de allerlaatste speelronde.
Tijdens de laatste speelronde slaagde BVM 2 er in de andere twee kanshebbers
achter zich te laten met een respectabele score van 42 punten waardoor zij tot
Teamkampioen 2019 – 2020 werden gekroond.
Over het hele seizoen behaalden zij een aanzienlijk gemiddelde van 11,5 (van max
15) punten per gespeelde partij.
Eindstand Teamcompetitie
1 BVM 2
727 punten
2 B.V. Gastel 1
720 punten
3 De Meulen 1
714 punten
(Zie voor de volledige uitslag elders bij de sportuitslagen)
Relatief Hoogste Serie: Harry Verhagen (BVM 2) 45,71 % (32 v/d 70)
Kortste Partij: Harry Verhagen (BVM 2) 12 Beurten

