Halve finale Welpen in Hoogeveen
Team 2
Vandaag was het zover! We mochten toch mee doen met de halve finale
schooldammen! Hoe gaaf is dat?! We wisten al dat we niet veel kans
zouden maken maar dat drukte de pret niet!
Vol goede moed kwamen Brenda Wimmenhove, Liam Hijwegen, Norah
Mannak en Anna Mannak aan. We spraken af ervan te genieten en veel
te gaan leren van vandaag en het de tegenpartij zo moeilijk mogelijk te
maken ;)
De
eerste
ronde
mochten we direct
spelen tegen onze eigen school, team 1! De sfeer zat er goed in!
Helaas verloren we alle 4 tegen team 1, maar het was leuk om
tegen hun te spelen! In de 2e ronde tegen de Bron uit Marum,
scoorde Brenda de eerste punt met een remise! Echt super goed!
In de 4e ronde won Norah tegen Eben Haëzer uit Ureterp en
speelde Liam remise! Wauw we hebben nu 4 punten! Wat een blije
gezichten! We probeerden af te spreken nog rustiger te spelen
want we merkten dat dat ons punten kon opleveren. En wat deden
ze goed hun best! Steeds 4 hele geconcentreerde gezichten. In
ronde 8 won Liam van CBS de Noordkaap uit Uithuizermeeden! En
in Ronde 9 wonnen Liam en Norah van OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans!!! Wat waren we blij! Je kon zien
dat ze allemaal veel alweer hebben geleerd vandaag! Anna ging ook dapper door en maakte het de tegenpartij
steeds moeilijker en ging ontzettend goed met haar prestaties om! De 11e ronde hadden we eindelijk vrij en konden
we lekker even spelen en uitrazen! Het was een lange dag maar we hebben het erg leuk gehad en veel geleerd!
Ontzettend knap hoe ze zich alle 4 hebben ingezet ondanks dat we toch als laatste zijn geëindigd!
Hartelijke groet,
Adelina Floor

Halve finale Welpen in Hoogeveen
Team 1
En ja hoor daar zijn we weer…
Goeiemorgen lieve kijkbuiskinderen, de Calvijnschool
is deze dag uw vermaak. Voor een euro op de eerste
rij en u kunt genieten van een mooie dag met
hoogstaand dammen, tactisch goed bordspel, inzicht
en vooral inzet van hoog niveau. Gegarandeerd
succes……!
Zo had de verslaggever aan het begin van de ochtend het best team 1 van de Calvijnschool kunnen introduceren.
Want onder leiding van Meneer Schep en Meneer Bolks gingen Lisanne Dekker, Emma de Leeuw, Nick Bolks, TimToby Oeij, Henri Schep en Niels Bosscher de damwedstrijden aan, om zo hun kwaliteiten te laten zien.
De wedstrijden gaan tot en met de zevende partij
allemaal op winst, de ene na de andere school werd
gevloerd. In de achtste ronde moesten ze tegen ‘De
Leister Igge’ uit Opeinde. Deze school stond op dat
moment op de eerste plaats en Calvijn 1 op de tweede
plaats. Na een spannende pot werd dit een remise, de
spanning stijgt! Als ze bij de eerste drie eindigden dan zijn
ze door naar de finale. In de negende ronde moet de
Calvijn 1 tegen ‘De Noordkaap uit Uithuizermeeden, ook
dit is een spannende pot. Weer remise! Spannend dus
nog steeds! Ook ‘De Leister Igge’ speelt remise, beide scholen hebben nog kans op de titel!
De laatste twee wedstrijden werden door de Calvijn met 8-0
gewonnen. Wat een strijd! En ja hoor, het succes ligt op de loer:
Calvijn 1 is KAMPIOEN!! Wat een prestatie zeg! Nu op naar de
finale op 20 mei.
Lieve kijkbuiskinderen, de Calvijnschool gaat naar de finale. Gaat
u ook mee? Wat zou het mooi zijn, met z’n allen in de bus naar
Gramsbergen!

Groeten,
Gerdinand Bolks

