5e DIVISIE

ACP Les Pointeurs - Grand Cru ’82/3
28 oktober 2017
Spelers: Erwin & Nicolette ten Bosch, John & Cinta Wortel, Lenie Reinders, Gretha Bos, Corrie
Hooijmans
Na de smadelijke nederlaag van de 2e competitiewedstrijd: 0-8 trokken we met frisse moed naar
Alphen a/d Rijn om deze schande uit te wissen. Slechter kon het deze keer niet gaan. De naam van de
tegenstanders Les Pointeurs deed vermoeden dat de nadruk bij hen niet op het tireren maar op het
plaatsen lag. Wie weet zou het allemaal beter gaan dan de vorige keer.
Bij aankomst in Alphen bleek de accommodatie niet zoals we het bij ons gewend zijn. Ons werden
gladde banen toegewezen met een bovenlaag van grof grind. Er moest hoog geworpen worden
anders vlogen de ballen alle kanten uit, behalve de goede. Dat was wel even wennen. En dat bleek
ook wel in het 1e blok bij de doubletten. Alle drie wedstrijden werden verloren. Nicolette en Cinta:
4-13, Erwin en John: 2-13 en Gretha en Lenie: 6-13. Niet best dus om te beginnen. Dat moest beter
in het 2e blok.
Niet bij Nicolette, Gretha en Lenie, want die gingen kansloos ten onder: 2-13. Bij Erwin, Corrie en
Cinta kwam de kentering. Lang ging het gelijk op, maar gedurende de partij kregen ze de baan in de
greep. Hoewel ze met 7-2 achter kwamen bleven ze geconcentreerd en kwamen langzaam dichterbij
tot 7-6. Op dat moment gingen de remmen los en zegevierden ze uiteindelijk met 13-7.
Deze uitslag gaf wat hoop voor het 3e blok. En die hoop werd omgezet in een klinkend resultaat. In
spannende partijen werd er door onze mensen heel goed gestreden, wat resulteerde in 3 overwinningen. Nicolette en Erwin: 13-9, Gretha en John: 13-10 en Corrie en Cinta; 13-12. Einduitslag: 4-4.
Het eerste punt in deze competitie was binnen.
Volgens Erwin leken de laatste wedstrijden wel op een ‘snooker’-finale, zo stil was het. De spanning
was duidelijk voelbaar, maar ons team toonde zich in deze sfeer de betere. Goed gedaan!!!
Jan Bos

