3e plaats voor Roermond op DK spelregels COVS Zuid2

Op vrijdag 29 april jl. werd in Heerlen het Districtskampioenschap spelregels voor Zuid 2
gehouden. De organisatie was in handen van COVS De Mijnstreek e.o. In totaal deden er
zeven teams mee. Vanwege enkele afmeldingen moest coach Mart Triepels op het laatste
moment zijn opstelling nog wijzigen en zodoende verdedigde spelregelkampioen Tjitte
Ploegstra samen met Mia Triepels en Wil Fransen op deze avond de eer van Roermond.
Allereerst moesten de deelnemers de schriftelijke vragen beantwoorden. Deze vragen waren
behoorlijk pittig. Bijna iedereen had de volledige tijd nodig om de vragen te beantwoorden.
Hierna werd iedereen om de beurt onderworpen aan 5 Leesvragen en 5 Quizvragen. Deze
werden door ons team bijna foutloos beantwoord, zodat we op de 3e plaats op de
tussentijdse ranglijst stonden.
Na een korte pauze kwamen de welbekende beeldvragen. Na een het zien van een
beeldfragment moet je de juiste spelhervatting en persoonlijke straf geven. Ook deze
fragmenten waren behoorlijk lastig en ons team maakte in deze ronde helaas enkele foutjes.
Na de beeldvragen was het wachten op de jury voor de einduitslag. Na het tellen van alle
onderdelen wisten we met 257 punten de 3e plaats te consolideren! Het team van Oss-Uden
eindigde met 285 punten op een nette 2e plaats en het was wederom Venlo dat er met de
hoofdprijs vandoor ging (299 punten) en het district Zuid 2 tijdens de landelijke finale mag
vertegenwoordigen.
Geert Cox van Venlo was tevens de individuele winnaar van de avond. Dat in Venlo dé
spelregelkenners van ons district wonen, bleek ook wel uit het feit dat de publieksprijs na
barrage werd gewonnen door Venlonaar Sander Huijs.
Al met al een zeer geslaagde avond die perfect was georganiseerd door De Mijnstreek.
Hopelijk wordt deze activiteit ook na het opheffen van de districten op een of andere manier
georganiseerd. Voor de scheidsrechters is dit kampioenschap een extra motivatie om
regulier de spelregelkennis te blijven onderhouden. Niet alleen op het kampioenschap, maar
ook in het weekend tijdens de wedstrijden is spelregelkennis een primaire voorwaarde om
goed voor de dag te komen.
Tjitte Ploegstra

