NPC 4e divisie
Leidschendam, 9 december 2017, 6e speeldag :

Grand Cru 2 – DGW 1

De Goede Worp is een bekende én sterke tegenstander, maar we ( Elly, Emmy, Henny, Lien,
Cors, Leen en Helma ) zijn van plan onze huid zo duur mogelijk te verkopen ! Eerst maar even
ingooien om de boel goed los te schudden; in de hal is het 9 graden, dus de kachels staan te
loeien. Mart ( scheidsrechter indien nodig ) heet iedereen welkom en geeft aan dat de
thuisspelers op ROOD zullen schrijven, zodat voor het kijkerspubliek de stand direct duidelijk
is. Herman en Helma zullen voor de Opbeurende, Meelevende, en Aanmoedigende geluiden
zorgen( het OMA-team) .
Doublette Lien / Cors weet dat DGW graag op 6 meter speelt, niet echt hun favoriete
afstand. De partij begint wat stroef, Lien is nog niet op schot , maar dankzij een “tikje naar
voren” worden we op punt gespeeld, en kunnen we eindelijk het but uitgooien ! Lien ruikt
haar kansen op de 10 meter… helaas 3 cm teveel. DGW legt de but natuurlijk meteen op 6
meter ….helaas 2 cm te kort, dus uiteindelijk voor ons weer op die lekkere 8,5 meter !! Cors
reageert meteen door zijn bal bovenop de but te plaatsen, de tireur mist tweemaal, en met
5 boules over weten ze 4 punten te scoren : 7 – 4 .Beide teams spelen een sterke partij, het
wordt 11 – 11 , maar dan komt DGW net iets tekort en kan Cors het laatste punt plaatsen:
13-11.
Emmy en Henny gaan lekker van start en nemen gemakkelijk een voorsprong : 5-0. Maar
DGW komt sterk terug ( 7-6 ), het but schieten ze eruit, en met nog 3 boules in de hand
wordt het 7-9. In de laatste mène ( 8-11 ) speelt DGW wéér de but naar de achterlijn; onze
verdediging is te zwak, geeft te veel ruimte, en zo verliezen we deze partij met 8-13.
Elly en Leen kijken al snel tegen een achterstand aan van 3-9, maar weten in de volgende
mène maar liefst 5 boules op punt te plaatsen: 8-9 !! Dat voelt heel lekker en nu dus
dóórpakken ! Elly speelt jubelmooie ballen en Leen staat onverschrokken te schieten; hij
weet zelfs de but te vinden! Het is bij de spannende stand 12 – 11 dat diezelfde Leen met
een wonderbaarlijke links indraaiende Cruijffiaanse effectbal de winst weet te pakken 13-11.
Het is 14.00 uur dus de magen knorren! Gelukkig heeft Cors zich weer lekker kunnen
uitleven in de keuken :
#dadel#cashewnoten#wortel#appel#rozijnen#pietenstrooigoed#vagenogwatspul#smultaart!
Helma stroomt nu zijdelings in als 3e speler samen met Henny en Cors. Maar het zit ze niet
erg mee, plaatsen en schieten gaat redelijk, maar de verdediging is vaak te zwak, en eerlijk
gezegd is DGW gewoon in alle opzichten véél beter en komen we er niet aan te pas: 4 – 13.
Emmy, Lien en Leen stappen met 1 – 13 van de baan : een “kwalitatief uiterst teleurstellende
partij”, zegt Emmy netjes. “We lijken wel een stelletje beginnelingen “, pruttelt Leen, en dus
een frustrerend, snel maar vergeten potje….
Tussenstand is intussen 2 – 3, dus winnen ís mogelijk, mits we natuurlijk enzovoort …, dus
blijft de wijn onder de kurk en het bier in het vat . Henny stapt op, want ze gaat straks haar
licht opsteken in de sprookjesachtige , twaalf en een halve kilometer lange “Scheveningen

Light Walk” , mét haar ANWB-Powerbank in de hand, die volgens Mart van alles kan, alleen
niet trillen !??!.
Elly en Leen spelen een béregoede en spannende partij, maar net op dat cruciale punt lukt
het even niet meer : 12 -13. Maar ze houden er een fijn gevoel aan over, mooi zo !
Lien en Cors weten met sterk spel punt voor punt terug te knokken naar 10 -11. Maar dan
heb je natuurlijk nét de pech dat het but verplaatst wordt naar de boules van de
tegenstander : 10 – 13 .
Emmy en Helma staan om 17.45 uur ! nog héél sterk te spelen; het is 12 – 11 en wij liggen
met 5 boules op 17 punten uit als het ongelooflijk ongehoorde en onterechte gebeurd :
DGW schiet met hun laatste bal de but ERUIT !!!! Dikke pech, en in die laatste mène lukt het
onze dames niet meer: de eerste ballen te slecht geplaatst, teveel ruimte latend, en ze
verliezen dus met 12 – 13 . Maar volgens Louis Batens een ijzersterke en spannende partij !
Eindstand Grand Cru 2 - DGW 1 : 2 - 6 .
En om 19.00 uur gaat het licht uit in Leidschendam …
Iedereen weer bedankt voor de fijne zaterdag !
Helma Vissers

