Grand Cru ’82-3
4e speeldag NPC-5e divisie : 25 november 2017: Grand Cru ’82/3-JBC Vlaardingen 2
Spelers: Koos & Nannie Toet, Jan Bos, Lenie Reinders, Cinta Wortel, Bert de Bruin, Nanny Huls
Alweer de 4e wedstrijd in de NPC-competitie. Tot nu toe nog niet erg succesvol. 2 wedstrijden
verloren en 1 gelijkgespeeld. Tijd voor een goed resultaat in de 2e thuiswedstrijd. De baan kon dit
keer niet de schuld gegeven worden, want die kennen we zo langzamerhand wel.
Bij het eerste blok, de doubletten hadden we de indruk dat we niet echt de mindere waren. JBC
Vlaardingen beschikte maar over enkele tireurs en die schoten ook wel eens een bal mis. Toch ging
alles niet zoals we wilden. Nannie en Koos, Bert en Nanny verloren hun partij met duidelijke cijfers:
3-13 resp. 6-13.
Bij Jan en Cinta ging het zeer voorspoedig. Zij hadden heel lang het initiatief, kwamen zelfs met 12-8
voor. Helaas ging het toen mis. Hun tegenstander scoorde door een geluksbal 3 punten en kwamen
toen wel heel dichtbij. De laatste mene lukte het niet meer: 2 punten voor Vlaardingen. Zo ging de
partij uiteindelijk toch nog verloren: 12-13.
Bij de tripletten liep het echter heel anders. Het leek alsof we de schroom van ons afgeworpen
hadden. Er werd frank en vrij gespeeld, wat rendement opleverde in het verloop van de partijen.
Koos, Nannie en Cinta wonnen hun partij met 13-10 en Jan, Lenie en Bert deden het nog een beetje
beter: 13-7.
De totale score was na 5 wedstrijden slechts 3-2 in het voordeel van JBC Vlaardingen. Alle kans dus
voor een goed resultaat in de resterende doubletten. Jammer genoeg leek het alsof wij ons kruit in
het voorgaande blok hadden verschoten en zat het er niet meer in. Koos en Nannie waren al heel
gauw klaar. Zij kregen geen voet aan de grond: 0-13. Bij Jan en Lenie ging het al niet veel beter: 5-13.
Bert en Nanny hielden het nog het langst vol, maar ook zij moesten uiteindelijk hun meerdere
erkennen in hun tegenstanders: 9-13.
Weer verloren, maar het gevoel was er dat er dit keer meer ingezeten had.
Jan Bos

