NPC 4e divisie
30 september : 1e wedstrijd Spaanse Ruiter 2 – Grand Cru 2
Het team dat vandaag de spits afbijt bestaat uit Elly, Mart, Lien, Cors, Leen, Herman en
Helma ( als reserve en cheerleader ). Op speciaal verzoek van Herman ( hij is nieuw in de
groep, beetje wennen en zo ..) zijn we ruim op tijd in Nieuw-Vennep , dus doe eerst maar
koffie met dikke speculaasbrokken ! Leen laat trots zijn nagelnieuwe boules zien, waar Rita
nog een kleurig wollen netje voor zal breien.
Even met z’n allen ingooien, de armen losmaken en de baan verkennen; natuurlijk niet
meteen je sterke kanten laten zien , want de tegenstander kijkt mee …
Doublette Herman/Leen: we kunnen zéér kort zijn over deze flitsende partij want na 4
mènes is het al over en uit voor onze heren : 13-0. Het gezicht van Leen staat op onweer en
het liefst gaat – ie nú naar huis. Straks maar even een opbeurend praatje houden, maar eerst
aandacht voor de andere teams.
Doublette Elly/Mart : die eerste ballen lopen niet lekker. Elly roept vertwijfeld dat ze er niets
van snapt: “ bij het ingooien legde ik ze bovenop de but “. Niet aan denken , gewoon
ontspannen blijven gooien. Over en weer wordt punt voor punt gescoord en de
tegenstander loopt uit naar 11-5. Elly legt een schitterende bal neer, waar 6 boules op
worden stukgegooid, maar helaas kunnen ze er maar 2 punten uitslepen : 11-7. Na 16 mènes
is het gedaan : 13-7.
Doublette Lien/Cors speelt ontspannen de boules en loopt al snel uit naar 0-6. Maar dan
wordt de tegenpartij wakker, gaat beter plaatsen en maakt gretig gebruik van de ruimte die
ze krijgen: 6-6. Maar meer punten gunnen we ze niet; we lopen uit naar een 6-10
voorsprong en Lien is apetrots op Cors, die zijn laatste 2 boules schitterend bijplaatst : 6-13 !
Het is 13.30 uur dus uitpuffen en lunchen. Volgens Mart hebben hij en Elly maar één klein
foutje gemaakt: ze zijn vergeten te winnen ( ken je eigen zwakte ! ). Leen is uit z’n hum, hij
pruttelt, sputtert en begrijpt er nog steeds niets van. Cors daarentegen wél; volgens hem
speelt Leen niet zo lekker omdat zijn boules nog niet betaald zijn ??? En Herman doet ook
een positieve duit in het zakje : jôh Leen, vanaf nu kan het niet nóg slechter gaan, dus wel
daarom, dus kom op én kop op. Tot zover de peptalk en of het helpt merken we straks wel.
Tussenstand Spaanse Ruiter – Grand Cru : 2-1.
Het “Gouwe Ouwe “ team Lien, Cors en Leen: ze kennen elkaar van haver tot gort, spelen
lekker hun spel en lopen uit naar 4-8. Maar de tegenstander laat zich niet snel uit het veld
slaan en komt terug naar 7-8. Dat wordt oppassen ! Leen maakt handig gebruik van de
ruimte die Lien met een goed schot gemaakt heeft : 7-11. De volgende mène is diep droevig:
we gooien 6 ballen stuk op een puntbal die 60 cm van de but ligt…Dus het team slaakt een
zucht van verlichting als het de tegenpartij slechts 2 punten oplevert : 9-11. We staan
allemaal op scherp, nú moet het gebeuren en ja hoor, Lien schiet met haar laatste bal voor
uit : 9-13 . Een zeer verdiende overwinning en Leen kan gelukkig weer lachen !

Elly, Mart en Herman spelen punt voor punt, maar dan komt de machine op stoom en na 6
mènes is de stand al 2-12. Er wordt schitterend geplaatst, Mart zit heerlijk in zijn schietvel en
dus : 2-13 ! Een geweldige en snelle partij en zo lopen we weer in op de Spaanse Ruiters .
Tussenstand Spaanse Ruiter – Grand Cru 2- 3 .
Cors tovert “de taart van de dag” uit de doos :
#dadel#noten#kokos#mariakaakjes??#stroop#bruinesuiker#véélroomboter#geheimspul ,
zucht, veel te veel calorieën, maar lékker!!! We dragen hierbij Cors voor als aanstormend
talent in Heel Holland Bakt. De stemming zit er lekker in en we hebben alle vertrouwen in
een goede afloop: op naar de derde ronde, teams klaar ?, scoren maar !
Leen en Herman gaan prima van start, maar dan komt de tegenpartij langszij en gaat er zelfs
voorbij: 6-3. Sein voor Leen om de boel om te gooien, hij gaat plaatsen want het schieten
lukt gewoon even niet. En dat is een uitstekende tactische zet ( ken je eigen zwakte! ), en
dus meteen maar volle bak gescoord : 6-9 ! En die voorsprong laten de heren niet los : 6-13,
en Leen durft gelukkig weer thuis te komen ..
Elly en Mart bouwen hun voorsprong rustig uit naar 8-2. Elly plaatst droomballen op de but
en Mart schiet 10 meter dóór de lucht een carreau en dat voelt zóóó lekker !!! En na 10 keer
but uitgooien is daar de winst : 4-13.
Lien en Cors krijgen het sterkste team voor hun kiezen; ze nemen weliswaar een voorsprong
naar 3-7, maar meer punten wordt hen niet gegund. Ze doen hun uiterste best, spelen heel
geconcentreerd maar de tegenpartij plaatst én tireert gewoon net iets beter: 13-7.
Eindstand Spaanse Ruiter – Grand Cru

3 - 5 .

Mart stuurt een juich-mail naar Henk en we gaan lekker aan de wijn en voor Helma thee,
want ze is de BOB, dus de KLOS.. Het fileleed op de A44 ( door de afsluiting van de A4 ) is
dramatisch, maar gelukkig weet onze wandelende Nederlandse wegennetkenner Leen een
alternatieve route via Leimuiden en achterlangs het Braassemermeer, dan dwarsover naar
de Vlietlanden en pfff, daar is een bordje Leidschendam…
Allemaal bedankt voor de inzet en vooral het plezier !
Helma

