Nederlek 1 – Grand Cru 1
25 november 2017
Deelnemers: Dody Henze, Max Rutten, Jeannette Klaar, Peter Dijkstra, Jacques van der Meer, Martin Klaar
(invaller), en Cees Henze als toeschouwer.
Eigenlijk zou ik liever dit verslag over willen slaan. 11 vaste spelers en maar 5 spelers die konden spelen.
Iedereen zal wel een goede reden gehad hebben, maar voor de welwillende spelers is het een grote
teleurstelling. Gelukkig was Martin Klaar (die helemaal tot het team hoorde) bereid om mee te spelen.
De eerste ronde met de drie doublettes Dody met Peter eventjes ging de wedstrijd gelijk op tot 4-4, daarna
maakte Nederlek een mène van 6 punten gevolg door een mène van 3 punten 13-3, Max en Jeannette
hebben geen enkel punt kunnen maken 13-0, Jacques en Martin streden nog een beste strijd maar verloren
toch met 13-9.
In de triplettes kregen Max, Dody en Peter niet echt grip op de baan maar wisten toch nog 8 tegen punten te
scoren 13-8.
Jeannette, Jacques en Martin haalde het tot 13-1.
De middag kon al niet meer gewonnen worden. 5-0
In de laatste doublettes werd besloten om een “zwak” team te laten spelen om zo twee sterkere teams te
kunnen formeren. Jeannette met de geblesseerde Cees kwamen toch nog tot 8 punten. De meeste kans op
een overwinning hadden Peter en Max hun partij eindigden in slechts 13-12, mooie uitslag maar wel verlies.
Onze invaller Martin haalde met Jacques de enige overwinning binnen 7-13.
Einduitslag 1-7 een uitslag en een dag om heel snel te vergeten.
Martin bedankt dat je ons uit de brand hebt geholpen!
Zaterdag 9 december zijn wij vrij omdat Tilburg zich heeft teruggetrokken maar op 16 december hopen wij
toch echt om met onze sterkste spelers van L’Esprit te winnen en dat zal niet makkelijk zijn. Het is de laatste
wedstrijd van de eerste ontmoetingen.
Midi - L’Esprit 3-5 (wij wonnen van Midi)
L’Esprit – Petangeske 6-2 (wij verloren van Petangeske)
Middelburg - L’Esprit 2-6 (wij verloren van Middelburg)
L’Esprit – Markeer 3-5 (wij wonnen van Markeer)
L’Esprit – Nederlek 6-2 (wij verloren van Nederlek)
Dody Henze

