
 

 

Lent P2 3x op rij kampioen in eerste klasse Gelderland zuid 

 

In een uitverkocht clubhuis werd vanavond de wedstrijd van Lent P2 tegen Zwart Wit 2 gespeeld. Als 

Zwart Wit 2 niet zou winnen zou Lent P2 kampioen worden. Geert Geurts ( ingevallen voor de zieke 

Marcel Wijers ) was duidelijk te sterk voor zijn tegenstander en begon met een overwinning. Peter 

Visscher volgde snel en beantwoordde een achterloop van de tegenstander met een plakker met 

doorbraak. Ook Peter Litjens deed een duit in het zakje en haalde een winnende combinatie met 

dam uit. Eerder had Ben Scholten dam kunnen halen, maar door afname zou het gelijk gebleven zijn. 

Hiermee was het kampioenschap al bereikt. Ook Cor van Vuuren deed nog zijn best en omdat de 

tegenstander een foutje maakte won Cor zijn partij. Jorien Spaans stond de tegenstander een puntje 

toe, maar had haar deel in het kampioenschap al binnen door de winst in en tegen  Groesbeek. Het 

prachtige slotaccoord was voor Gerold Kosman die Wil Janssen te slim af was. Gerold gaf een schijf, 

gaf de tegenstander dam, maakte een tempo en nam de dam af met doorbraak. Wil Janssen offerde 

nog terug, maar kon de partij daarna in een hopeloze stand opgeven. Zwart Wit had  rekening  

gehouden met dit kampioenschap van dc lent en bood de teamcaptain heel sportief bloemen aan 

met de behaalde titel.Lent P2 wint dus voor de 3e keer op rij het kampioenschap in Gelderland Zuid. 

Eerst onder leiding van teamcaptain Jorien Spaans en nu voor de 2e keer onder leiding van 

teamcaptain Peter Litjens. Dit alles kon gebeuren met steun van alle vrijwilligers die bij Damclub Lent 

actief zijn.  Wederom gaan we niet promoveren, te weinig spelers, te groot klasseverschil met de 

teams in de gelderse hoofdklasse, te ver reizen in de gelderse hoofdklasse en te laat thuis zijn voor 

wie volgende dag er weer vroeg uit moet. 

 


