NPC 4e divisie
11 november 2017 : Zoetermeer 1 – Grand Cru 2
Het is vandaag “de elfde van de elfde “, dus wordt het ook voor ons van “boven de rivieren”
een te gekke feestdag ? Om precies 11.11 uur zitten Lien, Cors ( om 8 uur vanochtend al
topfit bezig in de sportschool ! ), Henny, Herman , Leen, Elly, Mart ( teamleider én 2e
scheidsrechter ) en Helma aan de koffie. Zoetermeer is een sterke tegenstander met voor
ons lastige gladde banen in een krappe hal. Er wordt een speelveld afgebakend en we rollen
onszelf en de boules een kwartiertje in. Demi portéé gaat hier absoluut niet werken, de
ballen schieten alle kanten uit; dit wordt het ouderwetse knikkerpotje, een spel dat we als
kind tot in de puntjes beheersten …..
Henny en Helma worden in de eerste mène al meteen met 6 tegenpunten om de oren
geslagen, oei , dat doet pijn. Het plaatsen gaat waardeloos, boules schieten links en rechts
ver achter de but , of liggen een ruime meter voor de but stil. Schieten op de puntbal heeft
dan ook geen enkele zin meer en ze kunnen alleen maar proberen de schade te beperken.
Maar het kost ze telkens weer te veel ballen om een gedegen spel op te bouwen, en daarom
kansloos én met een rolberoerte verloren : 13 – 4 .
Bij Elly en Leen is het genieten geblazen: gemakkelijk op haar hurken zittend speelt Elly haar
boules ( volgens de tegenpartij “ gekmakend “ ) lekker naar de but. Leen is weer daverend
op schot, en zo lopen ze uit naar een riante voorsprong : 3 – 12. Toch weet Zoetermeer wat
tegengas te geven en ze kruipen met 3 punten dichterbij , maar meer gunnen we ze niet : 6
- 13. Leen vindt na afloop dat ze vooral véél mazzel hebben gehad, maar Elly is het daar
(terecht) helemáál niet mee eens : we hebben verdorie ijzersterk gespeeld !! Waarop Leen,
die graag het laatste woord heeft, opmerkt dat haar boules beter luisteren dan dat zij doet…
Dat genoteerd hebbende zien we dat Lien en Cors ook lekker bezig zijn, maar wel
achterstaan met 7 – 4. Door goed plaatsen en koelbloedig schieten komen ze terug naar 9 –
8 , dus als ze dit spel kunnen volhouden, dan …. Helaas schiet Zoetermeer zo maar één bal
van ons uit het veld en dat levert hen meteen 4 punten, dus de winst , op : 13 – 8 . Zo, dat
zagen we even niet aankomen…
Tussenstand 2 – 1, maar we zijn nu wel zó tactisch en technisch gepokt en gemazeld, dat we
die knikkerbanen NIET de schuld zullen gaan geven, hoewel, tóch, eigenlijk, héél stiekem, is
dat wel lekker makkelijk …
Niet getreurd, want Cors tovert glunderend zijn taartdoos tevoorschijn, met daarin
#noten#abrikozen#appel#lemoncurd#restjesenzo#jeeetjevingerserbijop#WORTELTAART,
waarop Mart onmiddellijk reageert : “kennen jullie die mop van het konijn dat bij de bakker
komt, en ..”. Voor de clou moeten jullie bij hem zijn, want die heb ík gemist !
Vol goede moed beginnen we aan de triplette-partijen. De drie H’s Henny, Helma en
Herman kunnen alleen maar Heel Hard Huilen : Het is Hopeloos geHannes, en Helaas 13-1.
Lien, Cors en Leen doen het gelukkig stukken beter; de heren plaatsen voortreffelijk en Lien
tireert heel zuiver : 4 – 6. Omdat Zoetermeer graag op 6 meter speelt gooien ze de but

natuurlijk naar 10 meter, maar de ene na de andere bal verdwijnt over rechts naast en
achter de but. Ze weten die afwijking niet tijdig te corrigeren en met één welgemikt schot
gooit de tegenstander die hele kluit uit elkaar, en weet in de ontstane ruimte alle boules bij
te plaatsen, en daarmee uit te lopen naar 10 – 6. Wat een tegenvaller ! Natuurlijk wordt de
but nu op 6 meter en 2 cm gelegd ; we komen er niet lekker bij en Zoetermeer ziet en pakt
de kans : 13 – 6.
Tussenstand 4 – 1 en op tafel staat een schaal met kaas, worst en loempiaatjes met hete
saus. Tijd dus voor wat borrelpraat : we weten nu hoe we de lekkerste gehaktballen kunnen
maken, namelijk met : kroketten !!! Bent u geïnteresseerd in het recept met 3 kilo mager
rundergehakt voor ca. 40 ballen, dan verwijzen we u naar Cors van Vliet voor de verdere
bijzonderheden. Mart werpt het laatste hete snackje naar binnen : hij zal moeten spelen,
want zowel Henny als Helma hebben zich geheel vrijwillig teruggetrokken uit de strijd.
Reden: we bakken er vandaag helemaal niks van ! Iedereen zal dus moeten vlammen , om er
tenminste nog een gelijkspel uit te slepen.
Lien en Cors : “ het ging voor geen meter ”. Kort én krachtig en daarmee is ook meteen alles
gezegd : 13 – 0 .
Herman en Leen schieten goed uit de startblokken; de eerste boule wordt bovenop de but
geplaatst en de tireur van Zoetermeer is (nog) niet in vorm, dus ze kunnen op hun gemak
uitlopen naar 3-10. Maar dan hapert de machine, het plaatsen wordt zwakker en punt voor
punt kruipt de tegenstander dichterbij : 8 – 11. In de laatste 3 mènes lukt het onze heren
niet meer, terwijl Zoetermeer juist bijzonder sterk speelt. Het wordt 11 – 11, zelfs even 11 –
12, maar in de zeer spannende laatste minuten verliezen ze de partij met 13 – 12.
Elly en Mart nemen lekker de tijd en spelen een gedegen wedstrijd : 7 – 9 . Het valt ons op
dat Mart graag tegen zijn boules praat . En als hij STOP roept ligt de bal ook gelijk stil, én op
punt ! Maar in de laatste twee mènes is het uit met de pret. Plaatsen lukt niet meer en ze
laten veel te veel ruimte, waarvan gretig en goed wordt geprofiteerd : van 10 – 9 naar 13 – 9
verlies.
Eindstand Zoetermeer 1 – Grand Cru 2 : 7 – 1 .
Allen bedankt voor de inzet en de vrolijkheid !
Helma Vissers

