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Flyballseizoen 2012  

Het flyballseizoen 2012 is afgewerkt. 
Opmerkelijk is dat de jarenlange hegemonie van de Jolly Jumpers onder druk is komen te staan.
De tweede seizoenshelft zijn meerdere teams aan een opmars begonnen.

De Jolly Jumpers halen de Supercup 2012 binnen, een zesde opeenvolgende supercupoverwinning !
De Supercupfuif gaat door op zaterdag 9 februari 2013 bij de Jumpers. 

De Gouden Kluif en het Belgisch Kampioenschap werden dit seizoen gewonnen door de Black Brains 1. 

De definitieve BFB wedstrijdkalender voor 2013 staat gepubliceerd. Het europees kampioenschap is nog in 
opbouw. 

 

 

De voorlopige kalender 2013 staat online!  

ZONDAG 2 september 2012 

Rocket Relay loopt een nieuw wereldrecord "14.931" op het  Spring Loaded Simcoe flyball tournament. 
http://www.flyball.org/#WR  

 

ZONDAG 26 augustus 2012 

DE WET VAN MURPHY 

Het is niet evident dat twee concurrerende flyball teams de handen in elkaar slaan om samen een tornooi in te richten… Praktische 
en organisatorische problemen doken al snel de kop op, maar de wil om een extra-tornooi op de BFB kalender te plaatsen was 
uiteindelijk de grootste motivatie om er samen het beste van te maken… 

Zondag 26 augustus dus, en een symbiose tussen FLY FOR EVER (De Pinte) en TURBODOGS (Erpe-Mere) De hittegolf van het 
weekend ervoor bezorgde de organisatoren heelwat kopzorgen, maar toen het weer omsloeg leken de “eieren naar de arme klaren” 
dragen (die van Malonne ?) hun nut te hebben… 

De temperatuur daalde zienderogen, en op de zaterdag voor de wedstrijd kon (met heelwat kunst en vliegwerk) het wedstrijdplein 
klaar gezet worden… 

30 teams, dus 2 ringen… en géén kantine, dus improviseren… maar voor een extra wedstrijd gaan flyball fanaten héél ver… toen die 
nacht de hemelsluizen opengingen en in de vroege ochtend, net voor de wedstrijd, het plein op sommige plaatsen zowat herschapen 
was in een mini zwembad, leek het einde toch nabij… en toen een deelnemer met een smeulende motor op het kleine 
parkeerpleintje toekwam, was zelfs de brandweer en de politie in een oogwenk ter plaatse… 

 

Zou deze wedstrijd “de wet van Murphy” worden ??? 

NEEN , uiteraard gaven de supersnelle teams uit de eerste divisie al vrij snel “forfait” maar de grote meerderheid bengelde tussen 
“doen we het of doen we het niet” en toen na de middag de zon zowaar doorbrak, kon de pret niet meer op… 
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BFB teams willen lopen als het enigszins kan en verantwoord is, en dat hebben ze dan ook gedaan: 

Voormiddagraces: In divisie 6 won Turbodogs All-In de “speed trials” in hun divisie. Divisie 5 was “bingo” voor K-Otic Flyers 
FUN. in divisie 4 ging de winst naar Double Trouble, terwijl de round robin in divisie 3 naar K-Otic flyers Flash ging. Divisie 2 was 
dan weer voor 2furious 2see en in de eerste divisie waren de Jolly Jumpers het snelste team (16,41 sec) op de “waterbaan” 

Na de middag waren er dus hier en daar wat “forfaits” maar de meesten hadden er onder een waterzonnetje weer alle moed in… 

Dus even een einduitslag : (top 3 per divisie) na een “best of 3” 

DIVISIE 6 1) Poco Loco 2) Fly For Fun 3) Turbodogs All-In 

DIVISIE 5 1) K-Otic Flyers Fun team 2) Happy Jumpers 3) 2funny2see 

DIVISIE 4 1) Double Trouble 2) Turbodogs Too 3) K-Otic Flyers Joy team 

DIVISIE 3 1) Turbodogs 2) Funny Jumpers 3) K-Otic Flyers Flash 

DIVISIE 2 1) Lucky Jumpers 2) K-Otic Flyers Magic 3) 2crazy2see 

DIVISIE 1 1) 2Fast2See 2) K-Otic Flyers Dreamteam 3) TFC Feniks 

 

Komt er een vervolg op deze wedstrijd in 2013 ? 

Wellicht niet, omdat Fly For Ever misschien een tornooi in de buurt gaat “hosten” (Schots) En wellicht niet omdat Turbodogs toch 
een locatie die groter is dan hun trainingsplein willen zoeken om eens een eigen wedstrijd te geven…. Of hoe een symbiose van”dit 
of niets” kan uitmonden in “2 extra wedstrijden” op de agenda 2013 als…. als… Murphy een beetje wil meewerken. 
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Tekst PDS (Turbodogs) 

 

 

 

Zondag 22/04/2012 

 

slideshow.swf

 

Extra informatie wedstrijd 22/04 online! 

 

Maandag 9/04/2012 

De inschrijvingen voor de eerste supercupwedstrijd van 2012 zijn afgelopen. Een 
recordaantal van 40 teams zijn ingeschreven! 

De organisatie bekijkt momenteel hoe alles georganiseerd kan worden zodat alle 
races binnen een aanvaardbare tijdsduur kunnen afgewerkt worden. Meer info volgt 
binnenkort via de website! 
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De kalender 2012 staat online! 
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