Spelregelkampioenschap District Zuid 2 2018
Op vrijdag 20 april 2087 waren de Districtskampioenschappen spelregels voor Zuid 2 in Ospel. De
organisatie was in handen van onze collega’s van SV Weert.
Tussen half 7 en 7 uur ’s avonds moesten de teams zich melden in de kantine van RKSVO. Team
Roermond bestond dit jaar uit Peter Berben, debutant Danny van Riet en Tjitte Ploegstra. Reserve
was Willem Ploegstra en het team stond onder leiding van de coaches Mart en Mia Triepels.
Zoals gebruikelijk begon de avond met een heerlijk kopje soep en een broodje. Intussen waren ook
alle tegenstanders gearriveerd: Oss-Uden, De Mijnstreek, Weert, Horst-Venray, Boxmeer-Cuijk en
vijfvoudig winnaar Venlo. Zouden onze mannen in staat zijn om Venlo te verslaan? Konden ze de
2e plek van vorig jaar verbeteren?
Omdat de teams allemaal tijdig aanwezig waren, kon de voorzitter van Weert de avond op tijd
openen.
Als eerste werd de schriftelijke vragenronde afgewerkt. Terwijl de deelnemers in een zaaltje zaten te
zweten, was er voor het meegekomen publiek ook een tiental pittige spelvragen om hun kennis te
testen.
Behoorlijk tevreden keerden onze heren terug bij de supporterstafel. Onderling werd er nog even
een aantal antwoorden bij elkaar gecheckt.
Tijd voor de tweede ronde: de leesvragen. Dit bleek voor Peter helaas een lastige ronde te zijn en hij
kon maar 4 punten voor het team verdienen. Bij Danny en Tjitte ging het gelukkig beter. Zij hadden
respectievelijk 4 en 5 vragen goed: 36 punten werden bijgeschreven aan het teamtotaal.
De derde ronde met quizvragen ging de heren goed af. Peter en Tjitte hadden alle 5 vragen goed.
Danny moest duidelijk nog even wennen aan de vraagstelling, maar ook met 3 goede antwoorden
deed hij een goede duit in het zakje.
De laatste ronde met beeldvragen was een lastige ronde. Na het bestuderen van een beeldfragment
moesten ze aangeven wat de spelhervatting moest zijn en of er eventueel een kaart moest worden
uitgedeeld. Van de vijf vragen hadden Peter en Danny hier helaas maar twee goed en Tjitte vier.
Nadat de jury alle punten bij elkaar had opgeteld, werden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Bij de publieksvragen waren er vijf personen die 7 van de 10 vragen goed hadden. Hiertoe behoorden
ook ons coachduo en de vriendin van Tjitte. Na loting keerde echter een andere supporter met het
presentje huiswaarts.
Eerst werd de uitslag van de teams bekend gemaakt. Coach Mart gokte op een derde plaats en dat
bleek juist te zijn. Wederom moesten de heren hun meerdere erkennen in het team van Venlo dat de
onbetwiste nummer 1 was. Zijn mogen district Zuid II op zaterdag 9 juni vertegenwoordigen in
Eindhoven bij de landelijke finale.

Uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Venlo 282 ptn
Oss-Uden 247 ptn
Roermond 229 ptn
Horst-Venray 213 ptn
Weert 200 ptn
Boxmeer- Cuijk 182 ptn
De Mijnstreek 176 ptn

Tot slot werd de individuele ranglijst bekend gemaakt. Sander Huys van Venlo was hier de winnaar
met 102 punten. Tjitte Ploegstra eindigde op de tweede plaats met 100 punten. Beide heren hadden
in het hele traject maar 1 fout gemaakt. Tjitte had bij de beeldvragen eentje fout en dat kostte hem
5 punten, Sander had bij de schriftelijke vragen een fout gemaakt en dat kostte hem maar 3 punten.
Peter had uiteindelijk 60 punten vergaard en Danny 69.
Met een goed gevoel keerde het team na deze warme zomeravond huiswaarts (al baalde Tjitte toch
wel even van de fout bij de beeldvraag). De twee debutanten, Danny en Willem, hebben na deze
avond de smaak te pakken gekregen en zijn van plan om zich volgend jaar te plaatsen voor team
Roermond.

