
De Hypotheekgroep Competitie 2017/2018 
 
Het seizoen van 2017/2018 van onze Hypotheekgroep Competitie zit erop. 
De bitterballen zijn verwerkt en de wonden zijn gelikt. 
Poule A 
In poule A werd fel gestreden zowel tegen degradatie als voor de begeerde schaal  met bitterballen. 
Voor de laatste avond stond High Five aan kop met 20 punten en De Bommels als hekkensluiter met 
1 behaalde punt. De stand werd in de finale volledig door elkaar geschud. De Bommels maakten een 
goede inhaalslag en harkte 6 punten binnen, terwijl De Sprokkelaars het net niet redden en op een 
totaal van 5 punten bleven. De Sprokkelaars gaan naar Poule B. In de top deed Allotria goede zaken 
en behaald net die ene punt meer dan de gedeelde tweede plaatsen van High Five en 
Hypotheekgroep. Op de vierde plaats De Donny’s, gevolgd door de De Bommels. 
 
Poule B 
De eerste 4 plaatsen hadden de teams voor de laatste speelronde een onderling verschil van 1 punt. 
Dus theoretische kon Hullie met een vierde positie nog kampioen worden. Na de finale stonden ze 
gedeeld tweede met GTP. De vierde positie werd ook gedeeld  door Oosthoek en Koldepipe. 
Flash 2 zakte van de derde naar de laatste plek in deze poule en gaat verder in Poule C. 
 
Poule C 
Tja heeft bijna de gehele competitie aan kop gestaan, maar in de opvolgende wedstrijden werd de 
afstand steeds kleiner. Met de laatste wedstrijd voor de boeg stonden zowel Flash 1 als De Derde 
Helft maar op één punt afstand van Tja. De Derde Helft gaf volgas in de laatste twee wedstrijden en 
haalde de volle 8 punten en promoveert naar Poule B. De oogst van Flash 1 was goed voor plek twee 
in de eindstand. Tja claimde de derde positie, zes punten voor de The Bitterballs en 9 punten   
voor  de vijfde plek Wiedenlanden.  Reunited mag volgende seizoen starten in Poule D. 
 
Poule D 
Alvasi gaat als een speer door de eerste poules. Eerst Poule E en nu als raket door Poule D. 
Het is ook de bedoeling dat we Alvasi op wat weerstand gaan trakteren in poule C. 
We hopen dat de bitterballen goed hebben gesmaakt. De tweede plaats werd hevig bevochten door 
de Pietertjes, Kanariepietjes en Culinaire Dinsdag/Woensdag. Ze eindigden dan ook in deze volgorde. 
De vijfde plek was voor Kerkenhoek 1 en dat betekent dat Goos Schuurman volgende seizoen gaat 
starten in Poule E. 
 
Poule E 
Set-Up heeft deze episode van onze competitie vleugels vanaf het eerste moment. Aan de top 
gekomen en gebleven tijdens de wedstrijden, dus met de bitterballen in de hand op naar Poule D. 
Nu is de weg weer vrij voor de, als tweede geëindigde,  Dalfser Dames  om in de volgende ronde 
weer om de bitterballen te strijden. De derde plaats wordt ingenomen door Kerkenhoek 2 , 
Ruitenveen volgt op de vierde plek, Grondmeppers eindigden op de vijfde en Tibben Tapijt sluit de 
poule met een zesde plaats. 
 
Poule F Heren 
SV Vetmerel heeft het licht gezien in deze seizoen. Vanaf de eerste wedstrijd staan ze bovenaan en 
hebben de bitterballen terecht verdiend. Alhoewel Het Team met grote stappen dichterbij kwam, 
komt Het Team net 2 punten te kort. De derde stek werd spannend en werd voor  Mooie Meneren 
de eindstand. Met één punt daarachter  staat DWS en kort daarop met de vijfde plek De Hoeksen. Als 
laatste eindigde De Keet met 1 punt uit 8 wedstrijden. 
 


