NPC 4e divisie
28 oktober 2017, 3e speeldag

Grand Cru 2 – Hillegom 1

Om 11.30 uur is de hele ploeg aanwezig : Henny op haar gloednieuwe fiets met extra stevige
snelbinders, Elly voelt zich gelukkig weer een stuk beter dan een week geleden, Mart met tig
gekookte eitje en broodjes, Lien en Cors met een zak krentenbollen, Emmy kan zich even
losrukken uit de verbouwing en Helma heeft, bijgelovig als ze eigenlijk is, haar jubelsokken
aan …..We hebben er zin in !!!
In de speelhal zijn twee velden uitgezet ( Grand Cru 1 speelt óók thuis ), en er zal geloot
worden. Wij “winnen “ de banen 10, 11 en 12 en om 12.00 uur heet Jacques, als
wedstrijdleider én arbiter, iedereen hartelijk welkom en wenst ons een sportieve middag
toe.
Doubletteteam Henny en Helma moet het opnemen tegen twee Hillegomse Heren die
voortreffelijk staan te plaatsen én te tireren. Al snel kijken ze aan tegen een achterstand van
2-11, om moedeloos van te worden... Dus even diep ademhalen / ontspannen , en dankzij
geweldig schieten en slim plaatsen weten de dames een paar puntjes dichterbij te komen.
Helaas te laat, de achterstand is te groot, de verdediging van de heren te sterk, en de partij
wordt verloren met 5 – 13.
Elly en Emmy vechten “ als leeuwinnen”. Hillegom speelt het liefst op 6 meter, niet echt
onze favoriete afstand, dus áls we de but weten te heroveren wordt er meteen op negen
meter ( tactiek !!) uitgegooid ; daarmee kunnen we wat punten binnenhalen maar helaas
niet genoeg : 4 – 13 .
Lien en Cors voeren een verbeten strijd, de teams zijn aan elkaar gewaagd, er wordt heel
goed gespeeld en het gaat echt gelijk op : 11 – 11 . Helaas zit het in de laatste mène aan alle
kanten tegen en ze verliezen de partij op ’t nippertje met 11 – 13.
Tussenstand 0 – 3 .
Nou, dat zijn dus al 3 verloren partijen, maar niet gezeurd en zeker niet getreurd, want Mart
gaat gewoon twee droom-triplettes samenstellen die gaan scoren! Intussen zijn Herman en
Henk aangeschoven om de boel wat op te peppen.
Triplette Cors, Helma en Henny loopt gesmeerd; Cors voelt zich lekker op z’n gemak en
plaatst zijn eerste ballen schitterend op en vlakbij de but, zodat de tireur van Hillegom
meteen in actie moet komen. Door goed plaatsen en geweldig “staal op staal “schieten van
Henny lopen ze al snel uit naar 11 – 5 ! We gunnen de tegenstander nog 2 punten, maar in
de laatste mène kunnen ze met hun 5 boules niet ons 13e punt weghalen : een zeer
verdiende overwinning : 13 – 7 .
Team Elly, Emmy en Lien komt ook lekker uit de startblokken : Elly gooit met loepzuiver
bochtenwerk ( hoe doét ze dat toch ?? ) haar boules bovenop de but, Lien schiet gewoon de
ene carreau na de andere , en Emmy weet het allemaal prima bij te benen. Met 3 mènes van
4 punten lopen ze bliksemsnel uit en winnen de partij met 13 – 8.

De tussenstand is nu 2 – 3 dus alles komt aan op de die laatste drie partijen ! Emmy wil wat
eerder naar huis, dus Mart gaat even ingooien voordat hij zich in de strijd stort.
Henny en Helma treffen wederom die 2 Hillegomse Heren uit de eerste partij , dus we weten
wat we aan elkaar hebben …Maar nu loopt het niet zo soepel bij de mannen, er wordt heel
slecht geplaatst en geschoten en ze zitten zichzelf vreselijk in de weg, hun hele houding
straalt één en al Grote Mismoedigheid uit. Bij ons daarentegen is het één en al Grote
Blijheid, we draaien als een zonnetje, Henny schiet de “ze liggen een beetje vervelend in de
weg”- ballen eruit, gewoon omdat ze daar lol in heeft, en Helma plaatst dan weer heel
vrolijk een paar punten erbij. De gezichten van de tegenstanders staan op bliksem en
onweer, maar wij spelen de partij onbezorgd uit naar 13 – 5 !
Wat doen Lien en Cors intussen ? Daar is de stemming nogal bedrukt, Hillegom kan de but
steeds op de favoriete 6 meter uitgooien en wij komen maar niet aan de bak. Eénmaal mag
Lien uitgooien, meteen op negen meter. Dat levert één punt op en dat is ook de eindstand :
1 – 13.
Elly en Mart staan al op een voorsprong van 10-4 als we aanschuiven, het is inmiddels half
vijf. Het komt er nu op aan, deze partij móet gewonnen worden om vandaag gelijk te
eindigen! De spelers hebben dus veel bekijks, maar dat maakt ons team zeker niet nerveus :
ze zitten heerlijk in hun eigen bubbel en doen gewoon hun ding: goed plaatsen en schieten.
Maar Hillegom weet puntje voor puntje dichterbij te kruipen, de tireur is geweldig op dreef
en schiet de ene carreau na de andere. Het applaus van iedereen is dik verdiend! Bij de stand
12 – 12 is de spanning om te snijden…In deze laatste mène valt de beslissing, wie heeft de
broodnodige stalen zenuwen ? Het is doodstil als Elly de 13e punt neerlegt, maar haar bal
vliegt er uit , Hillegom ligt weer en Mart mist …Elly plaatst een prachtige bal bij, Mart MOET
die 13e punt van Hillegom wegschieten , neemt daarbij ook nog even het butje mee, en voilà,
we liggen op 14 punten!! Dat is net wat teveel voor de tegenstander, dus na 7 kwartier
spelen , pfff, pakken we de winst : 13 – 12 .
Allemaal meteen aan de borrel ( dat mag ook wel om half zes) en de welgemeende
felicitaties gaan naar Mart, die vandaag al ( ?? ) zijn partijen heeft gewonnen !!
Eindstand : Grand Cru 2 - Hillegom 1

4–4.

Iedereen weer bedankt voor een heerlijke dag !
Helma Vissers

