Grand Cru ’82-3
1e speeldag NPC-5e divisie : 30 september 2017: Grand Cru ’82/3 – MT Maassluis 1
Spelers: Gretha Bos, Erwin & Nicolette ten Bosch, Koos & Nannie Toet, Corrie Hooijmans
Een nieuwe competitie!! Alle kans om ons te revancheren voor de minder goede resultaten van vorig
jaar. Bovendien waren na de 1e trainingsavond de spelers van het team goed gemotiveerd om er
eens flink tegenaan te gaan.
Dat lukte helaas niet in de eerste doubletteronde. De eerste twee partijen werden verloren. Bij
Gretha en Erwin werd het 3-13,en bij Koos en Nicolette 7-13. Nannie en Corrie deden het een stuk
beter en wonnen na een spannende strijd met 13-11. Hoopgevend, het eerste wedstrijdpunt was
binnen en er moesten nog 2 ronden gespeeld worden.
Bij het tripletten ging het echter helemaal mis. Beide partijen werden kansloos verloren. Gretha en
Nicolette waren snel klaar: 0-13 . Koos en Nannie konden de schade nog beperken tot 3-13, maar ook
dat was geen fraaie uitslag.
Alle hoop gevestigd op de 3e ronde. Hier bleek al gauw dat een gelijkspel er ook niet meer in zat.
Corrie en Nannie werden met 0-13 van de baan gespeeld. Hun tegenstanders waren gewoon beter.
De andere partijen gaven een heel ander beeld. Koos en Erwin waren juist heel goed op dreef en
versloegen hun tegenstanders met 13-8 al scoorden Koos met verschillende ‘flipper’-tireurballen zijn
punten.
Bij de andere partij van Gretha en Nicolette droop der spanning er vanaf. Met rustig en secuur
boulen werd punt voor punt gemaakt. De partij duurde dan ook lang en aan de kant was er grote
belangstelling om het team aan te moedigen. Het werd uiteindelijk 13-9.
Geen overwinning of gelijkspel, maar met een nederlaag van 3-5 waren we niet ontevreden . Beter
dan vorig jaar toen de 1e partij met 0-8 werd verloren.
Jan Bos

Grand Cru ’82-3
2e speeldag NPC/5e divisie: 14 oktober 2017: L´Esprit 2 / Grand Cru 82/3
Spelers: Jan Bos, Koos & Nannie Toet, John Wortel, Lenie Reinders, Nanny Huls, Bert de Bruin
Kansloos!!!! Afgedroogd!!!! Tekortgeschoten!!!!
Voor het eerst gingen Nanny Huls en Bert de Bruin met ons team mee. Verhalen van: ‘We gaan het
dit jaar maken’, waren hun al in het oor gefluisterd. Daarom gingen we ook vol zelfvertrouwen
richting Schiedam. Een kleine accommodatie in een groot tenniscomplex. Een hal met zo’n 8 gladde
banen, die volgens John niet aan de eisen van de NJJB voldoen. Dat bleek ook wel omdat er weinig
ruimte is voor publieke belangstelling. Naar… niet zeuren dachten we, we komen hier om te spelen.
Het 1e blok, de doubletten, verliep dramatisch. Wennen aan de baan misschien?? Alles verloren.
Koos en Bert waren al gauw klaar: 2-13. Koos had zijn dag niet met tireren. Bij Nannie en Nanny
duurde het langer omdat er puntje voor puntje gescoord werd, maar uiteindelijk werd het hier 5-13.
Lenie en Jan hielden het nog het langste vol, kwamen zelfs met 9-4 voor. Lenie plaatste de boules
steeds dicht bij het buutje, maar steeds werden haar boules weggeschoten. We kregen op een
gegeven moment 5 punten om de oren en verloren de partij met 9-13.

Over het 2e blok, de tripletten kunnen we kort zijn. John, Jan en Lenie verloren met 4-13 en Nannie,
Koos en Bert gingen met dezelfde cijfers ten onder. Er werd door onze teams best wel goed
geplaatst, maar het tireren was bijr onze tegenstanders gewoon beter.
Dan moest het in het 3e blok maar gebeuren, dachten we. Helaas, ijdele hoop, Nanny en Jan verloren
met 3-13 en Nannie en Bert met 1-13. Bij John en Lenie was het nog wel spannend. Ze namen zelfs
een voorsprong van 11-4, maar toen er 4 punten tegen gescoord werden, ging het niet meer. Het
werd 13-11 voor L’Esprit. Totale eindstand: 0-8.
Wat uit deze wedstrijd te leren valt is, dat er best goed geplaatst wordt, maar dat het bij Grand Cru
aan goede tireurs ontbreekt. Misschien is dat een punt van aandacht voor de komende trainingsavonden.
Jan Bos

