5e speeldag NPC-5e divisie :

9 december 2017: JBC Maasstad 1-Grand Cru ’82/3
Spelers: Koos & Nannie Toet, Nicolette & Erwin ten Bosch, Gretha Bos , Bert de Bruin, Nanny Huls.
Dit keer waren we te gast bij een kleine Jeu de boules-vereniging JBC Maasstad. Een vereniging met
slechts 60 leden. Volgens onze gasheren en gastdames te wijten aan het feit dat hun accommodatie
gelegen is aan de buitenkant van Rotterdam. Te ver voor de mensen om makkelijk naar toe te komen. Een gezellig onderkomen met mooie muurschilderingen, dat wel, verscholen tussen hockey- en
voetbalvelden.
De hal was wat aan de kleine kant en bezat zeer gladde banen. Dat was wel even wennen. Telkens
wanneer de bal in de buurt van de but kwam leek het wel of er een versnelling in optrad waardoor
de ballen bijna allemaal achter de but kwamen te liggen.
In het 1e blok leek het erop dat we dit keer een gelijkwaardige tegenstander moesten bestrijden.
Hoewel zij toch met de banen bekend zouden moeten zijn, hadden ook zij nog moeite met de met
weinig grind bedekte banen.
Bert en Nanny kwamen in hun eerste partij slecht uit de startblokken. Ze kwamen achter met 7-0.
Maar toen kwam de ommekeer. Langzaam werkten ze hun achterstand weg. Bij 8-6 scoorden zij 4
punten waardoor zij op voorsprong kwamen. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen en
wonnen met 13-9. Een opsteker om mee te beginnen.
Bij Koos en Erwin en Nicolette en Gretha ging het minder voorspoedig. De baan was hun grootste
tegenstander. Het werd 13-6 resp. 13-5 voor Maasstad. Jammer…. op naar de tripletten.
Bert, Nanny en Gretha gingen aanvankelijk goed en kwamen met 6-2 voor. Toen kwam de klad er een
beetje in en verloren zij de grip op de wedstijd. Verlies: 13-7. Nannie, Erwin en Koos deden het een
stuk beter. Koos had het weer bij het tireren, schoot alles weg. Zij kwamen zelfs met 10-2 voor. Hoewel hun tegenstanders nog terugkwamen tot 11-7, trokken zij hun partij goed over de streep: 13-9.
Bij het laatste blok, de doubletten, loopt het in de partij van Bert en Nicolette helemaal niet. Zij
verliezen dan ook na met 11-0 achtergestaan te hebben met de smadelijke cijfers van 13-2. Leuk was
wel dat vanaf de kant alle facetten van het boulen naar voren kwamen: manier van lopen, situatie
bespreken, houding bij het werpen, verwerken van teleurstelling, tonen van blijdschap bij een goede
worp, zuchten van verlichting.
Nannie en Gretha maakten er een lange partij van. Er werd over en weer veel gemeten. Ze stonden
uiteindelijk alleen op de baan. Helaas ging de partij verloren: 13-6. Dat was niet het geval bij Koos en
Erwin. Ze gingen recht op hun doel af, naar een overwinning. Bijna alles lukte. Ze speelden met hun
tegenstanders. Het wordt uiteindelijk 13-8 voor ons. Goed gedaan jochies!!!
Eindstand 5-3 voor JBC Maasstad. Niet slecht. Hoopgevend voor de toekomst.

