Verslag NPC Wedstrijd OSB 1 - Grand Cru 6
12-‘17

Wedstrijd 600621/ 09-

In 2 auto’s gingen we met 7 spelers van Grand Cru op weg naar Bodegraven voor de wedstrijden
tegen Jdb Osb. We waren ruim op tijd in de prachtige accommodatie van Osb.
Na enig inspelen gingen de eerste drie Doublette-wedstrijden van start.
Ton Reedijk en Jan Schuller
Onze spelers namen al snel een voorsprong die ze niet meer uit handen hebben gegeven. OSB
bleek te beschikken over een goede plaatster en vooral een uitstekende schutter. Echter na
korte tijd kwamen onze tegenstanders niet meer goed in hun spel en konden Ton en Jan rustig
uitlopen via 9.- 1 naar 13 – 6. Hiermee was het eerste punt makkelijk binnen gehaald.
Hieke Brouwer en Raymond Marcus
Bij de allereerste Menne moest de scheidsrechter al beslissen over een meningsverschil. Echter
Grand Cru nam een voorsprong en heeft die niet meer uit handen gegeven. Via 3 – 4 en 6 – 4 werd
het al snel 9 – 4. Hieke en Raymond wisten niet van ophouden en brachten de stand heel snel op
13 – 5. Oke het tweede punt was binnen.
( Aan het eind van de wedstrijd bleken dit de enige twee punten te zijn die we hebben binnen
gesleept. OSB was dus aanzienlijk beter dan wij)
Gien Molenaar en Ed Delnaaij
Deden ontzettend hun best maar konden de tegenstanders niet op de knieën dwingen. De
tegenpartij bleek over scherpschutters te beschikken, waar wij geen antwoord op hadden.
Wellicht hebben Ed en Gien gedacht: als ze bij ons in Leidschendam komen pakken we ze
helemaal in. Het werd uiteindelijk 8 – 13 dus ging het punt naar OSB.
De volgende 6 partijen zijn voor ons allemaal verloren gegaan. Daar kon Sjaan Storm – die haar
eerste wedstrijd met Hieke en Raymond speelden – niets aan veranderen. We hebben een grote
inzet getoond, maar tegen de grote overmacht konden we niet op. Ook Jan, Gien en Ed konden de
Treeplette-strijd niet winnend beëindigen
Er was hierbij nog wel een aardig voorval. Bij de stand 12 – 4 in het voordeel van OSB werd de
laatste menne gespeeld. Na het werpen van de laatste boule was niet duidelijk of het nu 13 – 4
was geworden of 12 – 5. Na meten met de rolmaten door beide partijen bleek van beide partijen
een boule op vrijwel de zelfde afstand van de buut te liggen. Het verschil was minder dan een
halve millimeter. De OSBers stelde voor de scheidsrechter in te schakelen. Aldus werd besloten.
Tot onze stomme verbazing bleek na meeting van de scheidsrechter “onze” boule bijna 8
centimeter van de buut te liggen. Gejuich van de OSB ers, maar vreemd was het wel. Gezegd
moet nog worden dat OSB zeer gastvrij was en veel grapjes vertelde langs de kant. Een grappig
moment aan het einde van de middag: OSB gaf Sjaan technische aanwijzingen, hoe zij het beste
haar bal kon plaatsen! Natuurlijk was voor OSB op dat moment al een gelopen wedstrijd, maar
toch erg aardig is dat wel
Aanstaande zaterdag spelen we weer, maar dan in Hillegom.
Jan Schuller

