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Yucel en William winnaars 
Scotch Double 15 augustus 2020 
 
Na een op de ALV van BCO genomen initiatief kwamen 
op 15 augustus 2020 acht koppels drieband-
enthousiasten om partijen te spelen op zowel de grote 
als de kleine tafel.  Marcel van Delden had een perfect 

schema uitgedacht en spelers aan elkaar gekoppeld.  
Voordat de strijd losbarstte was er nog aandacht voor het 
‘team-afscheid’ van Herman. Omdat hij niet mag vergeten 
dat ‘De simpeltjes erop moeten’ werd hem een shirt 
aangeboden. 
 

In een prima sfeer werden de partijen gespeeld en met de 
nodige hilariteit werden verrassende patronen en resultaten behaald. Het was weer een 
‘ouderwets gevoel’ maar wel met zoveel mogelijk inachtneming van het geldende corona-
protocol. Omdat het winnen de doelstelling was werd toch ook, behalve de creatieve 
oplossingen, goed op de winst gelet en met name op de kleine tafel nam dit 
wat meer tijd in beslag. Het tijdsverloop liep daarom iets uit maar kon de pret 
niet drukken.   

Voordat Marcel de winnaarstrofeeen ging uitreiken, 
vroeg voorzitter Ben nog even aandacht voor onze leden 
die in het afgelopen seizoen een bijzondere prestatie 
hadden geleverd maar hiervoor, vanwege de corona, nog 
niet in het zonnetje waren gezet. Hij overhandigde 
daarom het bewijs van benoeming tot CLUB-KANJER 
wegens hun behaalde succes aan Yucel Davranmaz 
(Gewestelijk kampioen 3-bnd-gr. 1e kl.) en Joke Martijn (Nationaal 
kampioen 3-bnd-kl dames). 
 

Toen was er het moment van de ontknoping. De winnaars van de 
vorige editie, Herman en Hans, kwamen nu niet in de top. De derde 
plek werd, verrassend?, voor Ben-Joke en met een klein verschil t.o.v. 
de winnaars was de tweede plek voor  Marcel-Gerrit. Ongeslagen en 
met de meest behaalde punten werden Yucel en William tot winnaar 
uitgeroepen door Marcel en was er voor de winnaars ieder een 

trofee en een fles wijn.  

Tevens werd Jaap, de ‘steun en toeverlaat’ 
voor de consumpties, niet vergeten. Zijn 
zorg en ff langer doorgaan werd bijzonder 
gewaardeerd en met een gevulde envelop 
tot uitdrukking gebracht. 
Gelet op het geslaagde verloop van dit 
eendagstoernooi kan het misschien nog wel een 

vaker vervolg krijgen. Is een traditie geboren ? 
 

EREGALERIJ SCOTCH DOUBLE 
2018-2019: Herman van Daalen en Hans Hoefnagels 
2020 (aug): Yucel Davranmaz en William Zorn 


