Finsterwolde kleurt ‘Delta Impuls-rood’
Het Groningse ‘Finnerwold’ (Finsterwolde) werd op zaterdag 29 maart door een overmacht
aan Friezen binnengevallen. Maar liefst elf Delta Impuls-clubleden troffen elkaar die ochtend
in de kantine van ‘Sporthal de Hardenberg’, waar vele duo’s
traditiegetrouw streden om de titels van het door TTV Oldambt
georganiseerde Dollardtoernooi. Achteraf had de Heerenvenervereniging wel een bus kunnen huren, bedacht men na een
sterke bak koffie; misschien een idee voor volgend jaar. De
‘Friese-invasie’ bleek aan het begin van de avond, met tien
verzamelde prijzen (ja, echt waar: T-I-E-N!), bijzonder
succesvol en dat deed in Groningen toch een beetje pijn…
Arnoud Hofman en Erik Mulder.
Een overzicht:
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In de A-klasse maakte Arnoud Hofman zijn favorietenrol waar.
Samen met 2e-divisie-collega Erik Mulder (TTV Assen) hield hij
de concurrentie op grote afstand. Knapper was de tweede plek
van Sander Derkx en Mark Hankel. Zij eindigden eenentwintig
punten onder de koplopers, maar ook twee bóven het sterke
team uit Siddeburen (Tjeerd Hut en Edwin van der Wal); goed
voor zilver mét een gouden rand!
Sander Derkx en Mark Hankel.
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Vader Fré en Robert Jansen.
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Voor Robert Jansen was het
Dollardtoernooi er één met een speciale tint: met vader Fré
sloeg hij de titel van de B-klasse binnen. Dat lukte vader en
zoon twee jaar terug voor het laatst, aangezien zij vorig jaar vijf
puntjes te weinig scoorden. Met die ervaring in het achterhoofd
lieten zij er ditmaal, met vierenvijftig punten, geen gras over
groeien. De nummers twee (drieënveertig punten), drie
(vierendertig punten) en vier (negentien punten) kwamen er
niet aan te pas.

Dubbel succes in de E-klasse: ‘good old’ Johan Ooms en
partner/trainer Kosto Veninga legden, na een felle strijd met
Anne Dekker en Eddy Friso,
beslag op de eerste prijs. Bij de
prijsuitreiking was Johan als
vanouds goed te horen; hij
zorgde daarmee in OostJohan Ooms en Kosto Veninga.
Groningen voor een zware
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beving. Het luide applaus voor
het ‘zilveren-duo’ Eddy en Anne, die Hepko Hogewerf en Bert
Jager (TTV TALO) nipt voor bleven, zorgde voor extra
Anne Dekker en Eddy Friso.
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schade… maar daar maalde geen Fries om.
De F-klasse werd een prooi voor Sjoerd Spoelstra en Pim
Advocaat. Het enthousiasme van Pim en de ervaring van
Sjoerd bleek een gouden combinatie. Zij gingen niet alleen met
een beker naar huis, maar ook met het record van de dag. Met
zesenvijftig punten noteerden zij namelijk het hoogste
puntenaantal van het toernooi. Al met al een prachtig resultaat
voor beide heren én de vereniging!
Tekst: Arnoud Hofman

Pim Advocaat en Sjoerd Spoelstra.
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